














مقدمة التحقيق: 

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان فعدله، وعلمه البيان ففّضله، وألبسه اإليامن 
أويت  الذي  ورسوله،  عبده  حممد  عىل  اهلل  وصىل  فكّمله،  الدين  وعّرفه  فجّمله، 
جوامع الكلم، وبعث لتتميم حماسن األخالق والشيم، وجعل أّمته خري األمم، 
وعىل آله مصابيح الظَُّلم، ومفاتيح أبواب السعادة والكرم، وعىل صحبه املتقني 

الذين اتبعوه بإحسان ودعوا إىل معامل الفضل والِقَيم.

الرتاث  إحياء  يف  بالغة  أمهية  من  النصوص  لتحقيق  ما  خيفى  ال  وبعد: 
العلمي  املوروث  من  باملفيد  اإلسالمية  املكتبة  وإغناء  والعريب،  اإلسالمي 
تطبيق  يف  الالزمة  العلمية  بالرشوط  حيظى  التحقيق  كان  إذا  والسيام  والثقايف، 

أدواته املنهجية.

وعىل الرغم من صعوبة حتقيق النصوص وخطورة اهلفوات فيه، فإنه يسهم 
يف خلق شخصية علمية رصينة تتسم بالصرب واألمانة والدّقة يف البحث، وجيعل 

الباحث قادرًا عىل تفّهم أساليب البحث العلمي ومناهجه.

وقد كنت أشعر بالرغبة يف خوض غامر هذه التجربة منذ أن درست املبادئ 
األولية للتحقيق عىل يد األستاذ غانم جواد رضا، وقد كان حتقيق النصوص وقتئٍذ 
مرحلة  يف  البرصة،  جامعة  اآلداب،  كلية  يف  العربية،  اللغة  قسم  مقررات  أحد 
الدراسة األولية، ومن ثّم أفدت من بعض املحققني األثبات؛ أخّص بالذكر منهم 
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 ،Kالطباطبائي العزيز  عبد  والسيد  اجلاليل،  احلسيني  رضا  حممد  السيد  سامحة 
فكانت يل بعض اإلسهامات يف حتقيق بعض نصوص التفسري واحلديث والسرية 
املاجستري،  لدراسة  التحضري  مرحلة  يف  املقدمات  تلك  تكّللت  وقد  والفقه، 
عبد  األول  املتمرس  الدكتور  األستاذ  يد حمقٍق خبرٍي هو  التحقيق عىل  فدرست 
احلسني املبارك، الذي ما زال يؤكد قيمة هذا العمل وأمهيته، وحيّببه إىل نفوسنا، 

ويشّجعنا عىل خوض جتربته.

الكتاب،  هلذا  موضوعًا  ليكون  التحقيق  يف  الرغبة  لدّي  توّلدت  هنا  من 
الدين  لظهري  األقوال(،  األمثال ودرر  )غرر  أوالً عىل كتاب  اختياري  وقد وقع 
البيهقي)ت565ه (، لتأكدي من أمهية النّص، وعدم حتقيقه، وقدم مؤلفه، ومن 
هذا الكتاب نسخة يف مكتبة جامعة ليدن برقم )390(، يف )255( ورقة، وبعد 
معاناة طويلة حصلت عىل مصورٍة منها، فتبني أّنا ناقصة الطرفني إىل حّد كبرٍي 
يشّكل خلاًل يف التحقيق ما مل يتدارك النقص من نسٍخ أخر، فبدأت أبحث حتى 
عثرت عىل مصورٍة يف خزانة املكتبة املركزية بجامعة طهران، ذكرت يف فهرس 
مصوراهتا)1(، لكن تبني أنا مصورٌة عن نسخة ليدن نفسها، فانرصفت عن حتقيق 

الكتاب مضطرًا.

حتقيق  عىل  االختيار  فوقع  العريب،  النحو  يف  نّصًا  اختار  أن  آثرت  وقد 
احلسن  بن  حممد  الدين  هباء  للشيخ  النحو(  أرسار  )موضح  كتاب  ودراسة 
نسخه  لتوافر  ـ (،  اهلندي)1062-1137ه بالفاضل  املعروف  األصفهاين، 
العلامء  عليه  أثنى  الذي  مؤلفه  بالتحقيق رغم شهرة  مل حيظ  املخطوطة، ولكونه 
واملرتمجون، وترك لنا اثني عرش أثرًا يف اللغة والبالغة والنحو، فضاًل عن آثاره 
األخر التي بلغ املوجود منها نحو أربعة وأربعني أثرًا يف حقول معرفية شتى، ويف 

)1( فهرست ميكروفيلم هاي كتابخانه  مركزي دانشگاه هتران: 286/1. رقم الفيلم)814(.
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اللغتني العربية والفارسية.

وتبدو أمهية هذا الكتاب من الناحية العلمية، يف أنه يمثل حلقة من حلقات 
أسلوب  عن  ويعرب  عرش،  والثاين  عرش  احلادي  القرنني  يف  النحوي  الدرس 
البيئة العربية، وقد  األصوليني من علامء الدين يف تناول النحو التعليمي خارج 
متيز بفصل النحو عن الرصف، وامليل إىل االختصار الشديد مع قصد اإلحاطة 
والشمول، والنزعة اجلدلية التي تعتمد أسلوب احلوار بطريقة السؤال واجلواب 
يف عرض مسائل النحو وبيان أرساره، وتعليل الظواهر اللغوية املختلفة، وامليل 

إىل اإلحصاء الدقيق.

النَّحو  أبواب  عىل  يشتمل  أنه  إال  املخترصات،  من  )املوضح(  وكتاب 
املأخذ،  القريب   ، امليسَّ التعليمي  بأسلوب يغلب عليه اجلانب  جّلها، وقد كتبه 
ومتّيز بجودة الرتتيب والتنسيق، وحسن االستدالل وقوة اإلقناع، وكان مصنفه 
مواطن  ويبني  فيها،  القول  ويفّصل  واآلراء،  األقوال  مناقشة  يف  اجلرأة  يمتلك 

الصواب أو اخللل فيها.

وقد اقتضت طبيعة حتقيق هذا الكتاب أن ينقسم البحث عىل قسمني: 

املقدمة، وثالثة  الدراسة، وتضمنت هذه  القسم األول: وقد اشتمل عىل 
فصول وخامتة.

املبحث  مبحثني؛  يف  وذلك  املؤلف،  ترمجة  عن  األول  الفصل  يف  حتّدثث 
ووالدته  ولقبه،  وكنيته،  ونسبه،  اسمه،  وشملت:  الذاتية،  سريته  يف  األول 
سريته  الثاين  املبحث  يف  وتناول  ووفاته.  وعرصه،  وبيئته  وسريته،  ونشأته، 
العلامء  وأقوال  ومرجعيته،  العلمية،  ومنزلته  املبكر،  نبوغه  وتضمنت:  العلمية، 
فيه، ومكتبته، وشيوخه وتالمذته، وآثاره يف التفسري، وأصول االعتقاد، والفقه 
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والتاريخ،  والبالغة،  والنحو  واللغة  والكالم،  واملنطق  والفلسفة  وأصوله، 
والفهرسة.

ستة  يف  النحو(،  أرسار  )موضح  كتاب  دراسة  الثاين  الفصل  وتناول 
تصنيفه،  وتاريخ  وتوثيقه،  الكتاب،  عنوان  األول:  املبحث  تضّمن  مباحث؛ 
مفرداته،  وتبويب  الكتاب  حمتوى  الثاين:  املبحث  وتضمن  التصنيف.  ودوافع 
واملصطلح  لغته،  وخصائص  النحو،  موضوعات  عـرض  يف  املؤلف  ومنهج 
الثالث عىل: موقف  املبحث  العامل. واشتمل  النحوي لديه، وموقفه من فكرة 
مصادر  الرابع:  املبحث  وتضّمن  الكلية.  وقواعده  النحو،  أصول  من  املؤلف 
الكتاب. وتناول املبحث اخلامس: شخصية املؤلف العلمية التي تتجىّل يف موقفه 
من بعض قضايا النحو، وموقفه من النحاة خمتارًا أو منتقدًا ومضّعفًا، فضاًل عن 
موقفه من املدارس النحوية، وتناول املبحث السادس: شواهد الكتاب الشعرية 

والنثرية.

يف  املعتمدة  النسخ  وصف  يف  األول:  مبحثني،  الثالث  الفصل  وتضّمن 
الكتاب  حتقيق  يف  سلكته  الذي  للمنهج  العامة  السامت  يف  والثاين:  التحقيق، 
التي توصل  النتائج  وإخراجه بالشكل املطلوب. أما اخلامتة فأوجزت فيها أهم 

إليها البحث يف قسمي الدراسة والتحقيق عىل سبيل اإلمجال.

الثالثة؛  وأبوابه  بمقدمته  املحقق  للكتاب  ُخّصص  فقد  الثاين:  القسم  أما 
الباب األول: يف االسم، الباب الثاين: يف الفعل، الباب الثالث: يف احلرف.

السيد  مكتبة  نسخة  جاعاًل  خمطوطة،  نسٍخ  ثالث  حتقيقه  يف  واعتمدت 
املرعيش، املرموز هلا باحلرف )ش( هي النسخة األّم، لكونا أتّم النسخ، وأحسنها 
حوايَش  وتضمنت  املصنف،  زمان  يف  كتبت  أنا  والراجح  خطًأ،  وأقلها  خّطًا، 
الباقيتني، ومها  بالنسختني  كتابتها  بعد  منه، وقد عارضت نسخة األصل  مذيلًة 



مقدمة التحقيق .............................................................................  11

خزانة  ونسخة  )ط(،  ورمزها  طهران،  جامعة  يف  املركزية  املكتبة  خزانة  نسخة 
مكتبة السيد الگلپايگاين يف مدينة قم اإليرانية، ورمزها )ك(، وذكرت املهّم من 
فروق النسخ يف اهلامش، وعملت جاهدًا عىل أن أوّثق شواهد الكتاب القرآنية 
فنية  فهارس  بالكتاب  وأحلقت  النحويني.  آراء  وأخّرج  وغريها،  والشعرية 
اشتملت عىل اآليات القرآنية، والشواهد الشعرية، واألعالم، ومصادر التحقيق 

والدراسة.

واعتمدت يف دراسته نوعني من املصادر واملراجع؛ األول: خيتص بدراسة 
املؤلفني،  ومعاجم  الرجال،  مصادر  ويتضمن  الكتاب،  ونسخ  املؤلف  سرية 
وحتقيقه،  الكتاب  دراسة  خيّص  الثاين:  والنوع  واملخطوطات.  الكتب  وفهارس 
التي  املصادر  رأسها  وتأيت عىل  العريب،  النحو  املعتمدة يف  املصادر  أهم  ويشمل 
والكافية،  العربية،  وأرسار  سيبويه،  كتاب  والسيام  كتابه،  يف  املصنف  اعتمدها 
بـ)الفوائد  املوسوم  الكافية،  عىل  اجلامي  ورشح  الكافية،  عىل  الريض  ورشح 

الضيائية(.

النصوص  حتقيق  يف  الباحثني  أغلب  تواجه  التي  الصعوبات  أهم  ولعل 
وإحيائها، تبدأ مع اختيار عنوان كتاب صالح للتحقيق، من حيث كونه نصًا نافعًا 
األمر  وتتوافر نسخه. وهذا  والدراسة، ومل حيقق سابقًا،  التحقيق  يستحق جهد 
قد ينطوي عىل نوع من املجازفة يف حال عدم استشارة ذوي اخلربة، فقد خيتار 
الطالب نصًا، فيحصل عىل نسخه بعد ألٍي وجهد، ومن ثم يتبني أّنه ال يستحق 
عناء التحقيق والدراسة، أو جيد النص حمققًا، أو ال تتوافر له النسخ التي تسهم 
يف إكامل التحقيق، وهذا ما حدث حني اخرتنا أوالً كتاب )غرر األمثال( املشار 

إليه آنفًا.

والبد من اإلشارة إىل أّن هذا الكتاب هو أطروحة دكتوراه، نوقشت يف 
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كلية اآلداب جامعة البرصة، وقد أجيزت بدرجة امتياز، لذا أجد مــن دواعي 
الوفاء والعرفان باجلميل التوّجه بأسمى آيات املحبة والتقدير إىل أستاذي املرشف 
األستاذ الدكتور املتمرس األول عبد احلسني املبارك، وإىل رئيس اللجنة األستاذ 
الدكتور عبد الواحد املنصوري. وإىل أعضاء جلنة املناقشة: األستاذ الدكتور رعد 
املساعد  واألستاذ  صحن،  رسن  أمحد  الدكتور  املساعد  واألستاذ  عبود،  هاشم 
الدكتور أزهار عيل ياسني، واألستاذ املساعد الدكتور حممد جعفر حميسن. وإىل 
املقّوم العلمي األستاذ املساعد الدكتور عبد الواحد خلف )وّفقهم اهلل لكل خري(.

ومجيل ثنائي اخلاص عىل األخوة الذين مّكنوين من النسخ اخلطية، ويأيت 
عىل رأسهم العالمة احلجة السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل، والشكر موصول 
لسامحة السيد الدكتور حممود املرعيش مدير عام مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش 
عىل  البابيل  حافظيان  الفاضل  املكتبة  يف  القدير  املفهرس  وفضيلة   ،Kالنجفي
لألخ  واالمتنان  الشكر  وعميق  املرعشية.  املكتبة  نسخة  من  بمصورة  تفضلهام 
ووافر  طهران.  جامعة  نسخة  من  بمصورة  تفضله  عىل  زادگان  نجار  الدكتور 
شكري وتقديري لإلخوة الذين سّهلوا يل سبيل احلصول عىل نسخة مكتبة السيد 
البقيش مدير  السيد عيل آل ياسني، والشيخ  السيد حسني  الگلپايگاين، والسيام 

جامعة أهل البيت يف مدينة قم.

مسؤول  املظفر  صالح  مشتاق  األستاذ  ألخي  وتقديري  شكري  ووافر 
إىل  التابع   ،Bالبيت أهل  تراث  لتحقيق  العلمي،   Aاحلسني اإلمام  جممع 
مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية املقدسة، وإىل مجيع األخوة 

العاملني يف املجمع جلهودهم القيمة يف إخراج الكتاب وطبعه.

ومن واجب الوفاء أّن أتقدم ببالغ ثنائي عىل أخي األستاذ املساعد الدكتور 
عبد احلسني طاهر، والدكتور موفق جميد ليلو، وعىل أفراد عائلتي مجيعًا، الذين 
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هيئوا األسباب لتفرغي عام يشغلني عن البحث من التزامات، وغّضوا طرفًا عاّم 
يرتّتب عىل األبّوة من واجبات.

أخريًا أرجو أن أكون قد أسديت خدمًة لرتاثنا العريب اإلسالمي، وأدعو 
اهلل أن ينال الرضا والقبول عنده سبحانه، وأن ينفع به طلبة العلم. ومنه سبحانه 

نستمد التوفيق. 

عيل موسى  عكلة الكعبي- ميسان
الثالثاء 2013/12/17  

املوافق 13 صفر 1435





القسم األول: الدراسة

الفصل األول: املؤلف �

الفصل الثاين: الكتاب �

الفصل الثالث: النسخ املخطوطة ومنهج التحقيق �





الفصل األول
املؤلِّف

املبحث األول: سريته الذاتية
هو املوىل هباء الدين، أبو الفضل، حممد بن املوىل تاج الدين احلسن بن حممد 
ـ )الفاضل اهلندي()1(، وقد يعرّب عنه بالفاضل األصفهاين)2(،  األصفهاين املشهور ب

ويعرّب عن نفسه بـ)كاشف اللثام(؛ لتأليفه كتاب )كشف اللثام()3(. 

والدته ونشأته 
اتفقت املصادر التي ترمجت له أّنه ُولِد سنة )1062هـ()4(، وهذا التاريخ 

الوسائل:  مستدرك  وخامتة   ،106/7 اجلنات:  وروضات   ،36/7 العلامء:  رياض  ينظر:   )1(
 .144/2

)2(  ينظر: تذكرة القبور)رجال أصفهان(: 39، ورحيانة األدب: 284/4.
)3( ينظر: رحيانة األدب: 284/4، والذريعة: 296/4. وجاء يف آخر إحدى نسخ كشف اللثام: 
»كتب حممد بن احلسن كاشف اللثام، عفا اهلل عنه وعن أسالفه الكرام«. كشف اللثام-املقدمة-: 

48/1. عن نسخة خمطوطة من كشف اللثام يف مكتبة السيد املرعيش، رقمها )3767(.
)4( ينظر: مقابس األنوار: 18، وقصص العلامء: 312، ونجوم السامء: 211، وروضات اجلنات: 

111/7، وخامتة مستدرك الوسائل: 144/2، وهدية العارفني: 318/2.
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هو املكتوب عىل لوح قربه يف أصفهان)1(. ويؤيد هذا التاريخ قوله يف أول كتابه 
احلسن  بن  حممد  الثاين  العقد  يف  الداخل  العبد  فيقول  »وبعد،  )التنصيص(: 

األصفهاين...« )2(. وقد صنّفه سنة )1073هـ(.

يف  ُولِد  أّنه  املتأخرين  بعض  ذكر  لكن  والدته،  مكان  املصادر  حتّدد  ومل 
اهلند)3(، ولعّله أفاد ذلك ممّا ذكره الشيخ أسد اهلل الدزفويل أّنه نشأ يف بدء أمره ويف 

حال صغره يف اهلند، ولذا ُنسب إليها)4(.

وليس يف ذلك ترصيح بمحّل والدته، فضاًل عن أّن القول بوالدته يف اهلند 
يتعارض مع ما روي عنه أّنه سافر برفقة أبيه من أصفهان إىل اهلند، قبل بلوغه 

احللم بكثري، وأقام معه هناك، وعند رجوعه اشتهر بالفاضل اهلندي)5(.

وهذا يرّجح أّن والدته يف أصفهان، ومنها سافر إىل اهلند، ومّلا يزل صبيًا، 
أهل  من  وأّنه  أصفهان)6(،  من  أصله  بأّن  األعالم  بعض  ترصيح  عليه  ويدّل 
)رويدشت( من توابع أصفهان)7(. وفضاًل عن ذلك فإّنه مل يكن راضيًا عن نسبته 

)1( تنظر: صورة لوح قربه يف امللحق الذي يف آخر األطروحة.
)2( التنصيص عىل معاين متحيص التلخيص، نسخة مصورة يف آخر كشف اللثام، الطبعة احلجرية: 

500/2، و534/2.
)3( ينظر: فهرس الرتاث: 53/2.

)4( ينظر: مقابس األنوار: 18. 
)5( ينظر: تاريخ حزين: 64، ونجوم السامء: 211، وروضات اجلنات: 114/7، وخامتة مستدرك 

الوسائل: 144/2، والفوائد الرضوية: 478.
)6( ينظر: تذكرة القبور: 39 .

)7( ينظر: روضات اجلنات: 114/7، وتالمذة العالمة املجليس: 63.
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إىل اهلند)1(، وذلك يبعد احتامل كونه هنديًا؛ ألّنه لو كان كذلك الفتخر بنسبته إىل 
بلده، ال أن يعرّب عن عدم رضاه )2(.

وكتب الفاضل يف ختام إجازته لتلميذه نارص الدين أمحد بن حممد احلسيني: 
»...واالشتهار بالفاضل اهلندي، ولست راضيًا به، ملجيئنا منها بعد ذهابنا وجوبًا 
إليها، وذلك قبل أوان حلمي بكثري. وكتب حممد بن احلسن األصفهاين، املدعو 

ببهاء الدين«)3(. 

وقد غلب عليه )الفاضل اهلندي( عىل الرغم من عدم رضاه عنه، ولعّل 
السبب يعود لتمييزه عن سمّيه ومعارصه الشيخ هباء الدين األصفهاين، حممد بن 
حممد باقر احلسيني النائيني)4(، ونحن نفّضل تسميته بالفاضل األصفهاين، أو هباء 

الدين األصفهاين، عىل )الفاضل اهلندي( مع شهرهتا، لعدم رضاه عنها. 

عىل أّن الفاضل قد ذيل إجازاته وغريها بعبارة: »وكتب حممد بن احلسن 
األصفهاين، املدعو ببهاء الدين«)5(. ومل يرد فيها الفاضل اهلندي، وهو هنا يسجل 

لنا االسم الذي يرتضيه.

 ومل تسعفنا املصادر التي ترمجت له يف إعطاء صورة مكتملة اجلوانب عن 

الرضوية:  والفوائد   ،144/2 الوسائل:  مستدرك  وخامتة   ،114/7 اجلنات:  روضات  ينظر:   )1(
.478

وهو  العامي،  اهلندي  للفاضل  مشاركته  إىل  النسبة  هذه  عن  رضاه  عدم  النوري  الشيخ  يعزو   )2(
القايض شهاب الدين أمحد بن شمس الدين الدولت آبادي الزاويل اهلندي احلنفي )ت848هـ(، 

وقيل: )849هـ(. ينظر: خامتة مستدرك الوسائل: 144/2، والفوائد الرضوية: 478.
)3( كشف اللثام-املقدمة-: 13/1-14، و22، روضات اجلنات: 114/7.

)4( ينظر: الكنى واأللقاب: 105/2.
)5( كشف اللثام-املقدمة-: 18/1، و21-23 و76.
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تفاصيل نشأته وأطوار حياته، سواء عن إقامته مع أبيه يف اهلند، أم يف أصفهان، 
غاية ما ذكروه أّنه نشأ يف بيت من بيوت العلم واملعرفة يف ذلك الزمان، وبدت 
عليه مالمح النبوغ والتفّوق منذ صباه، فقد ذكر السيد جالل الدين اآلشتياين أّنه 
عثر عىل عبارة عن شخص كان يعيش يف أواخر الدولة الصفوية، كتب فيها: »إيّن 
رأيت يف املدرسة صبيًا مراهقًا، ماهرًا يف األبحاث العلمية، وحائزًا ملرتبة عالية 
يف العلوم العرصية، وآثار النبوغ تلوح من ناصيته بوضوح، فسألت عن نسبه، 

فقالوا: هو ابن املال تاج الدين، اسمه حممد هباء الدين«)1(.

املجليس  العالمة  من  طلب  الصفوي  حسني  السلطان  إّن  وقيل: 
العالمة  فأرسل  ونسائه،  حلرمه  بالغ  غري  معّلاًم  له  يسّمي  أن  )ت1110هـ()2( 
السياق  مع  يتناسب  ال  وذلك  الغرض)3(.  هلذا  األصفهاين  الفاضل  املجليس 
التارخيي، إذ إّن السلطان حسني كان قد ُولِد يف )1079هـ/1668م(، والفاضل 
األصفهاين يبلغ عند والدته نحو سبعة عرش عامًا. بيد أّن هذه الرواية تصّح إذا 
كان صاحب الطلب الشاه صفي الثاين والد الشاه حسني، الذي اعتىل العرش يف 

سنة )1077هـ/1666م()4(.

وممّا ذكرته املصادر أيضًا أّنه جرت له يف اهلند مناظرة مع أحدهم يف اإلمامة، 
وكانت معروفة عىل األلسنة، وقّصتها عجيبة )5(.

ويبدو أّن مورد العجب فيها صغر سنه، ودخوله يف هذا املعرتك الذي قال 

)1( منتخبايت  از آثار حكامي  إيران : 3/هامش صفحة 544. 
)2(  املشهور يف وفاته )1111هـ(، وصّححه الشيخ آقا بزرگ يف الذريعة: 16/3.

)3(  ينظر: قصص العلامء: 312، وتذكرة القبور: 39.
)4(  ينظر: تاريخ الدولة الصفوية: 221 و226 و228.

)5(  ينظر: مقابس األنوار: 18، وروضات اجلنات: 112/7، وخامتة مستدرك الوسائل: 144/2.
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فيه الشهرستاين: »وأعظم خالف بني األمة خالف اإلمامة، إذ ما ُسّل سيٌف يف 
اإلسالم عىل قاعدة دينية، مثلام ُسّل عىل اإلمامة يف كّل زمان«)1(.

العربية(، وهو خمترص فاريس  الوقت )زبدة  أّنه صنّف يف ذلك  لنا  ويبدو 
التفتازاين)ت792هـ(،  الدين  لسعد  )املطول(  كتاب  من  مأخوٌذ  البالغة،  يف 
فقد ألفه باسم أحد ملوك اهلند، وهو أبو الظفر حميي الدين حممد أورنك زيب 
يف  ذكر  قد  ألنه  سنّه؛  لصغر  ذلك  يستبعد  وال  هـ( )2(.  عاملكري)1118-1028 
للتفتازاين،  التلخيص  رشحي  يف  دروسًا  يلقي  كان  أّنه  اللثام(  )كشف  مقدمة 

خمترصه ومطوله، وهو ابن عرش سنني)3(.

وُعرف عن الفاضل األصفهاين، أّنه كان يعيش يف غاية الكفاف، معتمدًا 
عىل ما يتقاضاه من أجٍر عىل نسخ الكتب، وأجرة التحكيم بني املتخاصمني)4(. 

وقد وصلنا مزيد من الكتب بخّطه)5(.

ويبدو أّنه ال يفارق نسخ الكتب واهتاممه العلمي حتى حينام يكون يف احلرم 

)1( امللل والنحل: 24/1.
)2( ينظر: خمطوطات مكتبة احلاج هدايتي، القسم /2، جملة تراثنا: العدد 3/ ص81.

)3( ويف نسخة منه: مخس عرشة سنة. ينظر: كشف اللثام: 112/1. 
)4( ينظر: قصص العلامء: 312.

)5( منها: نسخة من القرآن الكريم، و)جممع البيان( للطربيس )ت458هـ(، و)روض اجلنان( أليب 
البخاري  حممد  بن  شاه  لعيل  وأثامر(  )أشجار  وكتاب  552هـ(،  يف  حيًا  )كان  الرازي  الفتوح 
و)ربيع  احليل)ت726هـ(،  للعالمة  كالمها  املرام(  و)ناية  األحكام(  و)قواعد  )ت695هـ(، 
األسابيع( يف الدعاء، للعالمة املجليس )ت1110هـ(، و)الفوائد املدنية( ملحمد أمني االسرتابادي 
)ت نحو1033هـ(، و)منهاج املستخري( ملحمد حسني بن كاظم احلسيني )1350هـ(، وغريها 
و984،  و553/5،  و350/4   ،848/1 إيران:  هاي  نوشته  دست  فهرستواره  ينظر:  كثري. 

و283/8، و77/9، و94/10 و274و879.
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املكي أيام موسم احلج، فقد نسخ كتاب )الفوائد املدنية()1(، للمريزا حممد أمني 
االسرتآبادي، الذي صنّفه مؤلفه بمكة املكرمة سنة )1031هـ(، وفرغ الفاضل 
األصفهاين من نسخه ومعارضته باألصل يف احلرم املكي يف )25( ذي احلجة سنة 

)1082هـ(، وعمره آنذاك عرشون عامًا.

وال ريب يف أّن اعتياشه عىل نسخ الكتب، والتحكيم بني املتخاصمني، يف 
الدين وإكرامهم، يشري إىل تواضعه وزهده  زمٍن عرف عن ملوكه تبجيل علامء 
وجتّرده عن الدنيا، وغريها من صفات العلامء العاملني، ويدّل كذلك عىل عدم 
احتفاظ الفاضل األصفهاين بعالقات وطيدة مع أولئك امللوك، أو عدم التقرب 
من البالط وحاشيته، وإاّل مُلنح لقب )مال بايش()2( الذي يتوىل اإلفتاء، أو )شيخ 
اإلسالم( الذي يتوىل إمامة الصالة؛ لكونه من العلامء املرّبزين يف مدينة أصفهان، 

وكان أحّق بمقام اإلفتاء وإمامة الصالة من بقية معارصيه.

من هنا نجد الفاضل األصفهاين ال يبايل بأن يفتي يف مسألة صالة اجلمعة 
إقامة صالة  بحرمة  فقال  السلطان،  يريض  كان ال  وإن  اجتهاده،  عليه  يمليه  بام 
اجلمعة يف زمان الغيبة)3(، وأفرد ذلك بتصنيٍف خاص، فرغ منه سنة )1097ه ـ(، 
لذلك كان غرضًا لسهام املنتقدين، فكتب الشيخ عبد اهلل بن صالح السامهيجي 

ينظر:   ،)9579/2( رقمها  طهران،  يف  الشورى  جملس  خزانة  من  بخطه،  مصورة  منه  لدينا   )1(
فهرست خمترص نسخه هاي خطي جملس شوراي إسالمي: 292.

)2( ُمأّل: أستاذ، شيخ، معلم، رجل دين. بايش: رئيس، وتؤدي معنى االحرتام إذا اتصلت باالسم، 
مثل: حكيم بايش. ينظر: املعجم الذهبي: 98 و547.

)3( هذه املسألة خالفية، فبعض العلامء يذهب إىل وجوب صالة اجلمعة وجوبًا عينيًا، بينام يذهب 
آخرون إىل وجوهبا وجوبًا ختيرييًا برشط وجود املجتهد اجلامع للرشائط، وفريق منهم يذهب إىل 
القول بحرمة إقامتها يف زمن الغيبة، اعتقادًا منه أّن لفظة )إمام( الواردة يف روايات صالة اجلمعة 

مفسة باإلمام املعصوم. ينظر تفصيل ذلك يف : احلدائق النارضة: 355/9.
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املانع من  الدمعة من عني  )إسالة  الرّد عليه رسالة  البحراين )ت1135هـ(، يف 
صالة  ترك  يف  للبدعة  و)القامعة  الدالئل(،  )فذلكة  ورسالة  اجلمعة(،  صالة 

اجلمعة()1(.

ومل َيسَلم الفاضل األصفهاين من خمالفة بعض تالمذته يف هذا األمر، وهو 
عبد اهلل احلسيني املدين، يف رسالته )صالة اجلمعة واختيار الوجوب(، التي كتبها 

يف حياة أستاذه، وعارض فيها آراءه يف مسألة إقامة صالة اجلمعة)2(.

بيئته وعرصه
عاش الفاضل يف أصفهان أواخر الدولة الصفوية، وأدرك أيام الشاه عباس 
الثاين )1052هـ-1077هـ(، وابنه الشاه صفي الثاين، املعروف بالشاه سليامن 
)1105هـ-1135هـ(.  حسني  الشاه  وابنه  )1077هـ-1105هـ(،  األول 
مري  بقيادة  األفغان  يد  عىل  الصفوية  الدولة  وسقوط  أصفهان  حصار  وعارص 

حممود )1135هـ-1137هـ(.

)996هـ  الكبري  األول  عباس  الشاه  أيام  يف  الصفوية  الدولة  وحظيت 
-1038هـ( بعهٍد من االستقرار والرخاء؛ ألّنه كان ذا شخصية قوية يف البيت 
الصفوي، وقد استطاع توطيد أركان الدولة، وقىض عىل أغلب التحديات التي 
تواجهها، حتى وصلت يف عهده إىل درجة التكامل يف العمران والقوة العسكرية 
واهليبة السياسية، وبتشجيع من لدن سالطني الدولة الصفوية، أصبحت أصفهان 
من  كثري  بظهور  متثلت  علمية  نضة  فيها  وحدثت  العلامء،  الستقطاب  مركزًا 
العلامء واألدباء واملؤرخني الذين َيِفدون إليها من شتى األمصار، وتصنيف كثري 

)1(  ينظر: الذريعة: 8/2، و130/16، واإلجازة الكبرية: 207.
)2(  ينظر: الذريعة: 74/15.
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من املصنفات، وازدهار كثري من الفنون، وكثرة دور العلم واملكتبات واملساجد 
واملدارس. 

ويف أواخر أيام الدولة الصفوية اعتىل عرشها سالطني ضعاف انغمسوا يف 
اللهو وامللّذات، وأمراء فاسدون خمتلفون، ساعون وراء منافعهم اخلاصة، فكثر 
الروس  فاستوىل  الدولة،  أنحاء  والفتن  الفوىض  وعّمت  احلكم،  يف  الطامعون 
غلجائي  قبيلة  وثارت  أطرافها،  عىل  والرتكامن  والعثامنيون  البلوش  وقبائل 

األفغانية يف قندهار بقيادة مري ويس، ومتّردت عىل احلكومة املركزية.

عند  )1118هـ(  سنة  عليها  حصل  فتاوى  عىل  أتباعه  ويس  مري  وأطلع 
ذهابه إىل احلج، تقيض بتكفري الصفويني، وأن قتاهلم جهاد يف سبيل اهلل، فأوقع 
بعساكر الدولة يف قندهار وأطرافها مذبحًة عامة، واستوىل عىل هرات وسيستان 

وطوس.

فأصبح  )1122ه (،  يف  قندهار  إمارة  عىل  ويس  مري  أباه  حممود  وخلف 
حاكاًم مستقاًل مقتدرًا، واستطاع أن يزحف إىل أصفهان عاصمة الدولة الصفوية، 
أبواهبا،  فتح  إىل  أهلها  اضطر  حتى  أشهر،  ثامنية  دام  قاسيًا  حصارًا  وحيارصها 
وتتويج  التسليم،  إىل  الصفوي  حسني  الشاه  وجنح  األفغان،  جيش  فدخلها 

الغازي األفغاين بيده يف )1135ه (.

وارتكبت قبائل األفغان فظائع رهيبة من قتل ونب وختريب، حتى قيل 
إّنه مل يبق من أهل أصفهان إاّل القليل ممّن نّجاهم األرس واالسرتقاق، واختّلت 
الذي  الوباء  انترش  ثّم  ومن  األيام،  تلك  يف  سوءًا  وازدادت  إيران  يف  األوضاع 
الفاضل  فيها  تويّف  التي  السنة  الناس يف سنة )1137ه ()1(، وهي  أرواح  حصد 

 ،481-479 الرضوية:  والفوائد   ،111/7 اجلنات:  روضات  يف:  الفرتة  هذه  تاريخ  ينظر   )1(
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األصفهاين، عىل املشهور)1(.

ولـــده
بن  السيد حسني  ذكــره  تقي،  حممد  املــوىل  هو  ــٌد،  واح ولــٌد  له  ُذكــر 
احلائري  اهلل  نرص  السيد  ديوان  جامع  )ت1170هـ(،  النقوي  رشيد احلسيني 
وقطب  واألفضال،  الفضل  سامء  »شمس  فيه:  فقال  نحو1160هـ(،  )الشهيد 
وذكر  اهلندي«.  الفاضل  األجل  ولد  تقي،  حممد  موالنا  والنوال،  الكامل  دائرة 
جامع الديوان أّن املوىل حممد تقي أرسل رقعًة إىل السيد نرص اهلل مستدعيًا جميئه 

إليه، فأجابه السيد نرص اهلل يقول: 2

ــذي ــيُّ ال ــق ــت ــا أّيـــا املـــوىل ال الصواْبي ــروي  ي زال  ما  لساُنه 
فضُله الـــذي  الــبــهــائــّي  ــَن  ب ــا  سحاْبي يعرتيا  ال  إذ  كالشمِس 
ــدْت ــَة عــزٍّ غ ــع ــَت يل رق ــدي الشباْبأه عــرَص  ُتشبُه  ُحسنها  يف 
صفا ــد  ق ــٌق  ــ رائ رشاٌب  رساْبفيها  أضحى  الغرِي  ــاِع  ِرق ويف 
للذي ُقــل  للمرسِل  ــُت  ــل اجلــواْب؟)2(فق أّنى  الرقعَة  يل  أهدى   

والكنى واأللقاب: 425/2، وأعيان الشيعة: 402/3، ومستدركات أعيان الشيعة: 189/4 
و190، و225/5-227، وإيران ماضيها وحارضها: 86-90، وتاريخ الدولة الصفوية: 221 

و226 و228. 
)1(  يأيت تفصيل ذلك الحقًا يف وفاته.

)2( ينظر: أعيان الشيعة: 197/9.





........................................................................  موضح أرسار النحو  26

وفــاته
جيد الباحث يف وفاة الفاضل األصفهاين ثالث روايات ختتلف يف تسجيل 

تاريخ وفاته، وهي كاآليت: 

األوىل: أّنه تويّف يف أصفهان سنة )1131هـ()1(، وهي السنة التي توقف 
فيها عن كتابة )كشف اللثام( لتفّرغه إلفتاء الناس، وذلك معارٌض بام رواه تلميذه 
)االحتياطات  رسالة  كتب  أّنه  البغدادي،  الرمحن  عبد  ابن  احلسني  عبد  الشيخ 

الالزمة العمل(، عن إمالء شيخه الفاضل األصفهاين، سنة )1134هـ()2(.

شهر  من  والعرشين  اخلامس  الثالثاء  يوم  أصفهان  يف  تويّف  أّنه  الثانية: 
رمضان سنة )1137هـ()3(. وهذا التاريخ هو املشهور عند أغلب املرتمجني له، 

وهو املكتوب عىل لوح قربه يف مقربة )ختت فوالد( الكائنة يف أصفهان)4(. 

بعضهم  ذكر  لذلك  ألصفهان،  األفغاين  الغزو  مع  يتزامن  التاريخ  وهذا 
أّن قربه ليس عىل حّد سائر مراقد العلامء األعيان، املتوفني يف ذلك الزمان؛ ألّنه 
خاٍل عن كل ما كان يضعه سالطني الدولة الصفوية عىل مقابر العلامء، من رفيع 

)1( ينظر: روضات اجلنات: 116/7، وتذكرة القبور: 40، وسريي در تاريخ ختت فوالد: 166.
)2( الذريعة: 34/11، و348/15.

)3( ينظر: روضات اجلنات: 116/7-117، وخامتة مستدرك الوسائل: 144/2-145، وتذكرة 
الشيعة:  وأعيان   ،481/2 الرضوية:  والفوائد   ،11/3 واأللقاب:  والكنى   ،40 القبور: 
الفقهاء:  طبقات  وموسوعة   ،53/2 الرتاث:  وفهرس   ،16/12 والذريعة:   ،403-402/3

.273/12
)4( تنظر: صورة لوح قربه يف امللحق الذي يف آخر األطروحة.
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البنيان، والقبة والصحن واإليوان، لتزامن وفاته أيام غزو األفغان)1(.

وبناء عىل ذلك وصفه الشيخ أسد اهلل الكاظمي )ت1237هـ( بالشهيد)2(، 
وذكر بعضهم أّنه تويّف قتياًل بأيدي األفغان بأصفهان سنة )1137هـ()3(.

وال ريب يف أّنه قد تأثر مجٌع من العلامء أيام الغزو األفغاين بتداعيات احلصار 
والتنكيل  والتعذيب  للقتل  وتعرضوا  املّرة،  واحلوادث  والوباء  والغزو  الطويل 
واملطاردة، واضطر بعضهم إىل اهلجرة واالختفاء، ومات كثري منهم جراء تلك 
والشيخ  املازندراين،  حسني  حممد  بن  إسامعيل  املوىل  مثل:  املؤملة)4(،  األحداث 
هباء الدين األصفهاين، حممد بن حممد باقر احلسيني النائيني، وكامل الدين حسني 
الفسوي، وحممد هادي املازندراين، وحممد جعفر اخلراساين الكربايس، الذي فّر 
نواحي أصبهان، واختفى يف بعض جباهلا،  قرية )كوهبايه( يف  إىل  من أصفهان 

وتويّف هناك)5(.

هادي  حممد  بن  مهدي  حممد  مثل:  الغزو،  أوان  الغزاة  قتله  َمن  ومنهم 

)1( روضات اجلنات: 116/7.
)2( مقابس األنوار: 23.

)3(  ينظر: هدية العارفني: 318/2، ومعجم املؤلفني: 212/9.
املازندراين األصفهاين )ت1173هـ( يف أول كتابه )رشح  )4( قال املوىل إسامعيل بن حممد حسني 
كدرة،  فيه  والضامئر  البصائر  عيون  »كانت  الفتنة:  تلك  يف  الناس  أحوال  يصف  األربعني(، 
بأيدي  مهتوكة  املصونة  واألعراض  مهدرة،  والسنة  بالكتاب  سفكها  املحرم  املسلمني  ودماء 
الكفرة الفجرة، واألموال منهوبة، واألوالد ماسورة، وبحار الظلم متالطمة، وسحائب اهلموم 
األخطار،  وأحاطت  اآلثار،  وحميت  الديار،  فيه  خربت  ومرج،  هرج  زمان  مرتاكمة،  والغموم 

وشّوشت األفكار...«. أعيان الشيعة: 402/3.
 ،206/6 والذريعة:   ،401/3 الشيعة:  وأعيان   ،9 املطلب:  حتقيق  يف  املنهج  إكليل  ينظر:   )5(

و69/7، و306/13 و314، ومستدركات أعيان الشيعة: 39/1.
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اخلاتون  املنجم  صادق  حممد  واملري  القزويني،  رضا  حممد  والفقيه  املازندراين، 
واستمرت  كثري.  وغريهم  احلكيم)1(،  هاشم  حممد  واملريزا  األصفهاين،  آبادي 
الغزو األفغاين،  نادر شاه من دحر  هذه احلال إىل سنة )1142هـ( عندما متّكن 

واستعادة احلكم الصفوي.  

سمّيه  ذكروا  لكنّهم  األصفهاين،  الفاضل  هؤالء  بني  املصادر  تذكر  ومل 
فلعلهم  النائيني)2(،  باقر احلسيني  بن حممد  الدين األصفهاين، حممد  الشيخ هباء 
وصفوا الفاضل اهلندي بالشهيد، أو املقتول بأيدي األفغان، من باب االشرتاك 

واخللط بني األسامء.

الثالثة: أنه تويّف سنة )1135هـ()3(. وهي الرواية التي أرّجحها، فقد ذكر 
حزين)4(- الذي عارص تلك األحداث- يف تارخيه أّن الفاضل اهلندي كان قد تويّف 
قبل حادثة اهلجوم عىل أصفهان بقليل)5(. أي قبل سقوط أصفهان بقليل، وقد 
دخلها األفغان يف )11( حمرم سنة )1135هـ()6( بعد ثامنية أشهر من احلصار. 
ولو سّلمنا أّن وفاته كانت يف املحرم من سنة )1135هـ(، فإّنا تكون بني اليوم 

األّول والعارش منه، أي قبل الغزو بقليل، مثلام عرّب عنها حزين يف تارخيه. 

)1( ينظر: الذريعة: 116/3، و465/4، و44/6 و132، و221/8، وج9/ق60/1.
)2(  ينظر: الذريعة: 306/13.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 232/1، و446/3، و296/4و431، و13/ 234و333، و204/22.
)4( هو حممد عيل بن أيب طالب الالهيجي، املعروف بحزين، ولد بأصبهان، وسافر إىل اهلند، فسكن 
بلدة دهيل، ومات هبا سنة )1180هـ(. له ديوان شعر فاريس. ينظر: كشف احلجب واألستار: 

291، وهدية العارفني: 335/2.
)5(  ينظر: تاريخ حزين: 64، ونجوم السامء: 211.

)6( ينظر: أعيان الشيعة: 33/6، ومستدركات أعيان الشيعة: 205/6.
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القبة  ومن  البنيان،  رفيع  من  رضحيه  خلّو  تفسري  يمكن  ذلك  صّح  ولو 
والصحن واإليوان، التي اعتاد الصفويون وضعها عىل أرضحة العلامء، بام ذكرناه 
كانت  الدولة  أّن  عن  فضاًل  السالطني،  مع  طيبة  عالقة  ذا  يكن  مل  أنه  من  أوالً 
لألفغان،  البلد  تسليم  وتنوي  احلصار،  حالة  وتعيش  باحلرب،  آنذاك  منشغلة 

والناس تعاين العوز، ويبطش هبا اجلوع، وتفتك هبا األمراض.

أّنه دفن يف مزار )ختت فوالد(، وهي مقربة  املتفق عليه  فإّن  ومهام يكن، 
النائيني  حممد  املوىل  احلاج  الفاضل  العامل  قرب  وبجنبه  أصفهان،  يف  معروفة 

)ت1263هـ(، ولذلك يعرّب عنهام أهل أصفهان بالفاضلني)1(.

)1( ينظر: الكنى واأللقاب: 11/3، وسريي در تاريخ ختت فوالد: 166.
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املبحث الثاين: سريته العلمية

نبوغه املبكر
أول ما يلفت النظر يف سرية الفاضل األصفهاين العلمية، هو نبوغه املبكر، 
فقد حباه اهلل تعاىل ذكاًء مشهودًا له، أّهله أن يكون من مجلة العلامء القالئل الذين 
العاّلمة  ومنهم:  البلوغ،  سّن  قبل  والتحقيق  بالتأليف  ورشعوا  االجتهاد  نالوا 
احليّل)ت 726 هـ(، وابنه فخر الدين )ت771 هـ(، والسيد صدر الدين العاميل 

)ت1263هـ( )1(.

وقد رصح بذلك يف مقدمة كتابه )كشف اللثام(، وهو يف معرض الداللة 
عىل إثبات نبوغ فخر الدين ابن العالمة احليل، وتأييد اشتغاله باملعقول كاملنطق 
والفلسفة، واملنقول كالتفسري واحلديث، وهو ابن عرش سنني، أو إحدى عرشة 
أكمل ثالث  ومل  ومنقوهلا،  معقوهلا  العلوم  فرغت من حتصيل  »وقد  قال:  سنة، 
)منية  وصنّفت  عرشة،  إحدى  أكمل  ومل  التصنيف  يف  ورشعت  سنة،  عرشة 
احلريص عىل فهم رشح التلخيص( ومل أكمل تسع عرشة سنة، وقد كنت عملت 
كـ)التلخيص  وحواٍش،  ورشوٍح  متوٍن  من  عرشة  عىل  ينيف  ما  كتبي  من  قبله 
أصول  يف  الربيعة  و)اخلود  الدين(،  أصول  يف  و)الزبدة  وتوابعها(،  البالغة  يف 
وكنت  النسفية(.  عقائد  رشح  و)حوايش  و)الكاشف(،  ورشوحها،  الرشيعة(، 

)1( ينظر: روضات اجلنات: 222/4، وتكملة أمل اآلمل: 236. 
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خمترصه  للتفتازاين،  التلخيص  رشحي  سنني  عرش  ابن  وأنا  الدروس  من  ألقي 
ومطوله« )1(.

فيقول  »وبعد،  التمحيص(:  معاين  عىل  )التنصيص  كتاب  أول  يف  وقال 
العبد الداخل يف العقد الثاين حممد بن احلسن األصفهاين...«)2(. وجاء يف آخره 

أنه فرغ منه سنة )1073هـ(، وهو ابن اثنتي عرشة سنة )3(.

ويؤيد ذلك أنه صنف كتاب )رشح العوامل املائة(، وهو يف حدود الرابعة 
عرشة من عمره)4(.

منزلته العلمية 
حيظى الفاضل األصفهاين بمكانة علمية سامقة؛ ألنه يمّثل مرحلًة مهمًة 
من مراحل االجتهاد الشيعي يف مسلكه األصويل، يف زمان الدولة الصفوية، فهو 
يكمل حلقة املحّققني الكبار الذين سبقوه، أمثال املحّقق الكركي )ت940 هـ(، 
والشيخ زين الدين بن عيل العاميل، املعروف بالشهيد الثاين )ت965هـ(، والشيخ 
)ت993هـ(،  األردبييل  واملحّقق  الكركي)ت993هـ(،  املحقق  ابن  العايل  عبد 
والسيد حممد بن عيل املوسوي العاميل )ت1009ه (، والشيخ حسن ابن الشهيد 
السيد  واملحقق  )ت1090هـــ(،  السبزواري  واملحّقق  )ت1011هـــ(،  الثاين 

والكنى   ،112/7 اجلنات:  وروضات   ،18 األنوار:  مقابس  وينظر:   .112/1 اللثام:  كشف   )1(
واأللقاب: 11/3، ورحيانة األدب: 284/4. 

)2( التنصيص عىل معاين متحيص التلخيص، نسخة مصورة يف آخر كشف اللثام، الطبعة احلجرية: 
.500/2

)3(  املصدر نفسه: 534/2.
)4( ينظر: الذريعة: 372/13.



........................................................................  موضح أرسار النحو  32

حسني اخلوانساري )ت1098ه (، واملحّقق الشريواين )ت1099هـ( وغريهم.

وهو واحٌد من األعالم الذين انترصوا للفكر األصويل يف القرنني احلادي 
وسط  ضوٍء  نقطة  االستداللية  بحوثه  برزت  وقد  اهلجريني،  عرش  والثاين  عرش 
أجواء هيمنت فيها احلركة األخبارية آنذاك، فكانت من العوامل التي أسهمت يف 

حفظ الرتاث الفقهي االجتهادي، وسجلت حضورًا يف تارخيه.

تاريخ  يف  موقعه  رسخ  السوّية(،  و)املناهج  اللثام(،  )كشف  وبتصنيف 
تاريخ  كبري يف  أثر  للكتابني  كان  فقد  بارزًا،  فقيهًا  بوصفه  الشيعة  عند  االجتهاد 
شاملة  فقهية  موسوعة  يشكالن  ومها  اإلمامية،  الشيعة  عند  االستداليل  الفقه 
مراعاة  واملتأخرين، مع  منهم  املتقدمني  اإلمامية،  فقهاء  أغلب  ومستوعبة آلراء 

رشطي االختصار واالستيعاب.

)ت1266هـ(  النجفي  حسن  حممد  الشيخ  عن  حكي  فيام  ذلك  يتضح 
اللثام(، وعىل  اعتامٌد عجيٌب عىل )كشف  له  كان  أّنه  الكالم(  صاحب )جواهر 
فقه مؤلفه، وأّنه كان ال يكتب شيئًا من )اجلواهر( لو مل حيرضه )كشف اللثام()1(.

وإذا جتاوزنا صاحب اجلواهر، نجد أّن كثريًا من مدوين موسوعات الفقه 
الشيعي، قد اعتمدوا هذا الكتاب يف حتقيقاهتم الفقهية، أذكر منهم بعض أعالم 
القرن الثالث عرش: السيد حممد جواد احلسيني العاميل )ت1226ه ( يف )مفتاح 
املسائل(، والشيخ  الطباطبائي )ت1231ه ( يف )رياض  الكرامة(، والسيد عيل 
أسد اهلل الكاظمي )ت1237هـ( يف )مقابس األنوار(، والشيخ أمحد بن الشيخ 
صالح آل طوق القطيفي )املتوىف بعد1245هـ( يف )رسائل آل طوق(، والشيخ 
األنصاري  والشيخ  الساطع(،  )النور  يف  )ت1253هـــ(  الغطاء  كاشف  عيل 

)1( ينظر: خامتة مستدرك الوسائل: 145/2، والكنى واأللقاب: 11/3.
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)ت1281هـ( يف جمموعة من كتبه، منها: )كتاب الطهارة(، )ومطارح األنظار(، 
وغري  األحكام()1(  )ينابيع  يف  )ت1298هـ(  القزويني  املوسوي  عيل  والسيد 

هؤالء كثري.

مرجعيته
زًا يف العهد الصفوي األخري، ومرجعًا  كان الفاضل األصفهاين فقيهًا ُمرَبّ
واالجتهاد،  الُفتيا  أئمة  من  وإمامًا  والقضاء،  والدين  العلم  مراجع  من  كبريًا 
بالصالح  ُعرف  بأنه  )ت1135هـ(،  السامهيجي  اهلل  عبد  الشيخ  معارصه  ذكر 
والديانة والعّفة والصيانة، ورجوع أهل ذلك العرص إليه، واعتامدهم عليه، مع 
وفضله،  باجتهاده  الكّل  أقّر  وقد  وغريها،  أصفهان  يف  والفضالء  الفقهاء  كثرة 
وأذعنوا لعدالته وسداده، وليس يف ذلك العرص جمتهٌد غريه مسّلم الثبوت جامع 

الرشوط)2(. هذا مع أّنه يف معرض الرّد عليه يف مسألة صالة اجلمعة.

بعد  اإلطالق  عىل  الُفتيا  بزمام  وأمسك  صيته،  وذاع  نجمه،  عال  وقد 
سنة )1122هـ(، فقد ذكر حممد إبراهيم النصريي أّنه حتوّلت مرجعية الفاضل 
اهلندي العلمية بعد وفاة العالمة املجليسK يف )1110 هـ(، والشيخ مجال الدين 

اخلوانساري يف )1122هـ( إىل مرجعية عامة )3(. 

األنوار:  ومقابس   ،136/10 املسائل:  ورياض  و35/2،   ،485/1 الكرامة:  مفتاح  ينظر:   )1(
97، ورسائل آل طوق: 368/2، والنور الساطع: 466/2، وكتاب الطهارة: 29/1، و31، 

ومطارح األنظار: 249، و304، وينابيع األحكام: 212/1.
)القامعة  السامهيجي:  رسالة  من  خمطوطة  نسخة  عن   .29/1 اللثام-املقدمة-:  كشف  ينظر:    )2(

للبدعة يف ترك صالة اجلمعة(، مودعة يف مكتبة السيد املرعيش، رقمها )4902(، ورقة )26(.
)3( ينظر: دستور شهرياران: 273.
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بـ)املفتي بأصبهان()1(.  السيد عبد اهلل اجلزائري )ت1173 هـ(  ووصفه 
ممّا يدّل عىل انتهاء الُفتيا إليه. ويّتضح ذلك جليًا من بيانه لسبب توقفه عن رشح 
قواعد العالمة سنة )1131هـ(، يقول: »النثيال الناس عيّل لالستفتاء من مجيع 

ممالك اإلسالم حتى استوعب ذلك الليايل واأليام«)2(.

أقوال العلامء فيه
وتقديرهم  الناس  بإكبار  حظيت  التي  الشخصيات  من  الفاضل  يعّد 
اإلطراء  من  بكلامت  مرتمجيه  أغلب  ذكره  لذلك  األخري؛  الصفوي  العهد  يف 
حممد  الشيخ  وصفه  فقد  الشخصية،  سريته  عىل  والثناء  العلمية،  موهبته  عىل 
حممد  الدين  هباء  موالنا  املجتهدين،  »عمدة  بقوله:  حزين)ت1180هـ(  عىل 
األصفهاين، قد اشتغل مدة طويلة يف تدريس العلوم الدينية، وكان مرجع أهل 

زمانه يف الرشعيات«)3(.

احلكيم  »الفقيه  )ت1237هـــ(:  الكاظمي  اهللّ  أسد  الشيخ  فيه  ويقول 
املكارم  وبدائع  واملآثر،  الفضائل  ملجامع  احلائز  النظري،  العزيز  املتبحر  املتكلم، 

واملفاخر«)4(.

وحكي عن الشيخ حممد حسن النجفي )ت1266هـ( صاحب )جواهر 
الكالم( أّنه كان يقول: »لو مل يكن الفاضل يف إيران، ما ظننت أّن الفقه صار إىل 

)1( ينظر: اإلجازة الكبرية : 42 .
السيد  مكتبة  يف  اللثام  كشف  من  خمطوطة  نسخة  عن  و48.   27/1 اللثام-املقدمة-:  كشف   )2(

املرعيش رقمها )3767(. 
)3( تاريخ حزين: 64.

)4( مقابس األنوار: 18.
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هناك«)1(.

ووصفه املريزا حممد باقر اخلوانساري )ت1313هـ( بقوله: »الشيخ الفقيه 
بن حممد  الدين حسن  تاج  بن  الدين حممد  الكامل، هباء  النبيه  واحلرب  الفاضل، 
وأفاضل  الصفوية،  الدولة  أواخر  علامء  من  كان  بالفاضل،  امللقب  األصفهاين 
األصولية  من  الدينية  واألفانني  واحلكمية،  الرسمية  العلوم  يف  عرصه   أهل 

والفروعية« )2(.

الفقهاء واملحققني،  »تاج  بقوله:  النوري )ت1320هـ(  املريزا  وعرب عنه 
وفخر العلامء املدققني«)3(.

تاج  األجل،  الشيخ  »هو  القمي)ت1359هـ(:  عباس  الشيخ  وقال 
املدققني والعلامء،... وحيد عرصه، وأعجوبة دهره،  املحققني والفقهاء، وفخر 

مرّوج األحكام، صاحب كشف اللثام عن قواعد األحكام«)4(.

مكتبـته
والتعليق عليها،  الكتب ومطالعتها  اقتناء  الفاضل األصفهاين يوى  كان 
واستطاع أن جيمع خزانة عامرة، احتوت آثارًا قيمة من الرتاث، اقرتنت باسمه، 

ونّوه بذكرها أغلب من ترجم له، وأفاد منها طالب العلم املعارصون له.

وقد تقدم أنه كان يعتاش عىل نسخ الكتب التي تأتيه من هنا وهناك، ولعل 
ذلك من العوامل التي هّيأت له أّن يقتني مكتبة غنية بالكتب النفيسة والفريدة 

)1( الفوائد الرضوية: 478.
)2( روضات اجلنات: 111/7.

)3( خامتة مستدرك الوسائل: 144/2.
)4( الكنى واأللقاب: 11/3. وينظر: الفوائد الرضوية: 477.
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التي نسخها بنفسه أو أمر بنسخها أو مَتلَّكها، وقد ساعد عىل ذلك أّنه من عائلة 
عرفت بالعلم واالجتهاد، فلعله ورث من أبيه الذي تلمذ له كتبه التي متلكها أو 
تلك  يف  أصفهان  شهدهتا  التي  االستقرار  حالة  أّن  عن  فضاًل  بنفسه)1(،  نسخها 

الفرتة من األمور التي تسهم يف تأسيس مكتبٍة مشهورٍة كمكتبة الفاضل.

تلميذه  نّص  إىل  بالرجوع  املكتبة  تلك  موجودات  بعض  معرفة  ويمكن 
املريزا عبد اهلل أفندي، املولود سنة )1066هـ(، عىل أّنه رأى نسخًا عّدة ملصادر 
شتى يف مكتبة الفاضل األصفهاين الزاخرة بالكتب حني هاجر إىل أصفهان، منها 
)ت481هـ(،  الرباج  ابن  للقايض  الفقه(  )جواهر  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل 
اهلجري،  اخلامس  القرن  أعالم  من  احلسكاين  للحاكم  التنزيل(  و)شواهد 
و)خمترص كتاب املراسم العلوية()2( للمحقق احليل )ت676هـ(، و)ناية الفقه( 
للعالمة احليل )ت726هـ(، وتفسري )البحر املّواج( للقايض شهاب الدين اهلندي 
الدين  لكامل  احليل(،  العالمة  قواعد  عىل  و)حاشية  نحو848هـ(،  )ت  احلنفي 
 األردبييل )950هـ(، و)حاشية عىل ألفية الشهيد األول يف الفقه(، و)حاشية عىل 
)ت993هـ()4(،  الكركي  املحقق  بن  العايل  عبد  للشيخ  كالمها  اإلرشــاد()3(، 

وغريها كثري. 

الواردة يف إجازات  العالمة املجليس  أفندي يف رسالته إىل  وذكر عبد اهلل 

املرتىض،  للسيد  )األمايل(  كتاب  ذلك:  من  ألينا  وصل  ومما  بخطه،  الكتب  بعض  أبوه  نسخ   )1(
و)الكافية( البن احلاجب، ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 778/7، و436/8.

بسالر  املعروف  الديلمي،  يعىل  أيب  للشيخ  النبوية(  األحكام  يف  العلوية  )املراسم  كتاب   )2(
)ت448هـ( أو )463هـ( . ينظر: الذريعة: 298/20.

)3( أي كتاب )إرشاد األذهان( للعالمة احليل )ت 726 هـ(. ينظر: الذريعة: 510/1.
)4( ينظر: رياض العلامء: 143/1، و365، و370، و386، وج103/2، و115، و376، و443، 

و ج 3 / 132و142و257 و 297، وج 4 ص 147 و269.
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البحار أّن كتاب )املزار( و)اللوامع( و)املقداديات( أليب عبد اهلل حممد بن مكي 
العاميل، املعروف بالشهيد األول )ت786هـ(، مجيعها عند الفاضل اهلندي)1(.

الشريازي  الدين  شمس  الشيخ  كتب  من  قساًم  شاهد  أنه  أيضًا  وذكر 
)التذكارات(،  كتاب  منها:  اهلندي يف أصفهان،  الفاضل  عند  وجماميعه حمفوظًة 

و)رشح حديث بر الوالدين( للمحقق السبزواري )ت1090 ه ()2(.

وكان املريزا حممد باقر اخلوانساري يقتني قساًم من الكتب التي كانت يف 
املتنبي( أليب سعد  )اإلبانة عن رسقات  كتاب  منها: نسخة من  الفاضل،  مكتبة 
العميدي )ت433هـ(، كان الفاضل قد طالعها وزينها بحواٍش بخطه، ونسخة 
بخط  مصححة  وهي  )ت686هـ(،  االسرتابادي  للريض  الشافية(  )رشح  من 

الفاضل)3(.

التي  ويف رسالة ألحد تالمذة العالمة املجليس، جاء فيها فهرس الكتب 
ينبغي أن تلحق بكتاب )بحار األنوار(، فذكر جمموعًة كبريًة منها موجودة عند 
للقايض  الشدة(  بعد  )الفرج  املثال ال احلرص:  منها عىل سبيل  اهلندي،  الفاضل 
للسيد  كالمها  و)االنتصار(،  والعمل(  )مجل العلم  )ت384هـــ(،  التنوخي 
)الغنية( البن زهرة احللبي )ت585هـ(، و)نثر  املرتىض )ت436هـ(، وكتاب 
الغرية(  و)املسائل  نحو590هـ(،  )ت  الراوندي  اهللَّ  فضل  بن  لعيل  الآللئ( 
للمحقق احليل )ت676هـ(، و)إيضاح االشتباه(، و)مناهج اليقني(، و)املدنيات( 
كلها للعالمة احليل )ت726هـ(،  و)رشح نج املسرتشدين( للشيخ فخر الدين 
احليل)ت771هـ(، و)املزار( للشهيد األول )ت786هـ(، و)الباب املفتوح إىل ما 

)1( ينظر: بحار األنوار: 110/ 168.
)2( ينظر: رياض العلامء : 83/2، وأعيان الشيعة: 155/6، والذريعة: 19/4، و190/13.

)3( ينظر: روضات اجلنات: 4/ 229، أعيان الشيعة: 152/9.
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قيل يف النفس والروح( للشيخ زين الدين البيايض )ت788هـ(، و)قسم الكالم 
من التهذيب()1( لسعد الدين التفتازاين )ت 792هـ(، و)رشح جتريد االعتقاد(
)2( للفاضل األسفراييني )من أعالم القرن الثامن(، و)رشح نج املسرتشدين()3(، 

السيوري )ت826هـ(، و)األنوار  املقداد  للشيخ  البالغة( كالمها  و)رشح نج 
و)الشاميات(  )ت840هـــ(،  املهلبي  للفاضل  القدرية(  ُشبه  رّد  يف  البدرية 
و)البحريات( البن فهد احليل )841هـ(، و)مسالك احلنفا يف أبوي املصطفى(، 
و)الفوائد الكامنة)4( يف إيامن السيدة آمنة(، كالمها للسيوطي )ت911هـ(، فضاًل 

عن )ترمجة التوراة(، و)ترمجة اإلنجيل(.

ومن كتب اللغة التي ذكرها تلميذ العالمة املجليس: كتاب )العني( للخليل 
فارس  البن  كالمها  و)املقاييس(  اللغة(  و)جممل  نحو175هـ(،  )ت  أمحد  بن 
)ت754هـ(،  األندليس  حيان  أليب  الرضب(  )ارتشاف  وكتاب  )ت375هـ(، 
الفتني  البحار( للشيخ  وكتاب )مهع اهلوامع( للسيوطي )ت911هـ(، و)جممع 

)ت981هـ(، و)جممع البحرين( للطرحيي )ت1085هـ()5(.

النسخ  ملكية  من  تتبني  كثرية  ُأخر  كتب  عنده  كان  ذلك  عن  وفضاًل 
املخطوطة)6(، ومن املصادر التي اعتمدها يف مصنفاته، السيام يف )كشف اللثام(، 

)1( أي: من كتاب )هتذيب املنطق والكالم(. ينظر: كشف الظنون: 515/1.
)2( كتاب )جتريد االعتقاد( لنصري الدين الطويس )ت672هـ(. ينظر: الذريعة: 351/3، و352. 

)3( كتاب )نج املسرتشدين يف أصول الدين( للعالمة احليل. ينظر: الذريعة: 424/24.
العارفني:  وهدية   ،1301/2 الظنون:  كشف  من  والتصحيح  الكافية،  الفوائد  البحار:  يف   )4(

.541/1
)5( ينظر: بحار األنوار: 165/107 - 179. 

)6( ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 283/3. 
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و)املناهج السوية(، و)رشح العينية(، التي نقل فيها عن املصادر األصلية غالبًا؛ 
لذلك يقول الشيخ النوري: »كان شيخنا املحقق األنصاري كثري االعتامد عليه، 
وعىل كتابه )كشف اللثام(، وكان يقول: ليس فيه لفظة )عن( إاّل قلياًل، ومل ينقل 

إاّل ما وجده بنفسه«)1(. 

شيوخه
العلوم  خمتلف  يف  يبدو  الذي  العلمية،  الفاضل  اهتاممات  يف  التنوع  إّن 
التي شملها بالتصنيف والتأليف، يقتيض أنه تلمذ لثلة من شيوخ عرصه، السيام 
أّن أصفهان كانت تعّج بمشاهري علامء العرص يف كل علم وفّن، بيد أّنه مل تذكر 

مصادر الرتمجة واإلجازة، سوى اثنني ممن أخذ عنهم، ومها: 

املشهور  األصفهاين  حممد  الدين  رشف  بن  احلسن  الدين،  تاج  أبوه   -1
منها: رويدشت،  إىل مواضع أخر يف أصفهان،  تاجا(. وقد ذكر منسوبًا  بـ)مأل 

وفالورجان، ولنجان)2(.

القرن احلادي عرش،  العلم والتقوى يف  تاجا من مشاهري أهل  املاّل  ويعّد 
بالبحث واملطالعة، وتصحيح كتب  للعلم، مشتغاًل  بأنه كان طالبًا  وقد وِصف 
احلديث)3(، وأّنه كان عاملًا فاضاًل مؤلفًا)4(، روى عن املوىل الفاضل املحقق مجال 

)1( خامتة مستدرك الوسائل: 146/2 عن حاشية األصل املخطوط.
القبور: 40، وأعيان الشيعة: 240/5،  )2( ينظر: روضات اجلنات: 53/5، و115/7، وتذكرة 

وسريي در تاريخ ختت فوالد: 166.
)3( ينظر: وقائع السنني واألعوام: 542. 

)4( ينظر: أعيان الشيعة: 240/5. 
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الدين حممود الشريازي، وعن املوىل حسن عيل بن عبد اهلل التسرتي)1(.

العاميل  احلرفويش  عيل  بن  حممد  بن  إبراهيم  الشيخ  تالمذته:  ومن 
السيد  بن  والسيد حسني  الرواية عنه،  إجازة  الذي حصل عىل  )ت1080هـ(، 
منذ  لقي  الذي  األصفهاين،  الفاضل  حممد  وولده  الكركي)2(  ،  العاميل  حيدر 
طفولته عناية خاصة من لدن أبيه، وهو شيخه األول الذي أكثر الرواية عنه، قال 
الفاضل: »وأكثر روايايت عن والدي العاّلمة، تاج أرباب العاممة«)3(. وله إجازة 

يف رواية احلديث عنه)4(.

وروى بعض الكتب بوساطته، منها: كتاب )قرب اإلسناد(، أليب العباس 
الفاضل  إجازة  ففي  الثالث(،  القرن  أعالم  )من  احلمريي،  جعفر  ابن  اهلل  عبد 
األصفهاين لتلميذه الشيخ أمحد بن احلسني احليل، التي كتبها بخّطه، جاء فيها: أّنه 
يروي ذلك الكتاب عن والده العالمة تاج اإلسالم واملسلمني، عن شيخه الثقة 

األمني املوىل حسن عيل بن عبد اهلل التسرتي )5(. 

وتويّف املأل تاجا سنة )1098هـ(، وقيل: )1085هـ()6(. ونسبت إليه بعض 

)1( ينظر: روضات اجلنات: 113/7 و115، وأعيان الشيعة: 240/5، والذريعة: 232/1.
 ،216/2 الشيعة:  وأعيان   ،84 اآلمل:  أمل  115/7،وتكملة  اجلنات:  روضات  ينظر:   )2(

و240/5.
)3( روضات اجلنات: 7/ 113 و114، أعيان الشيعة: 240/5، الذريعة: 232/1.

)4( ينظر: تالمذة العالمة املجليس: 63.
)5( ينظر: روضات اجلنات: 7/ 113، وأعيان الشيعة: 240/5، والذريعة: 232/1.

الشيعة:  وأعيان   ،146/2 الوسائل:  مستدرك  وخامتة   ،542 واألعوام:  السنني  وقائع  ينظر:   )6(
240/5، والذريعة: 49/3، و197/11، و29/14، والروضة النرضة يف تراجم علامء املائة 

احلادية عرشة: 90.
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اآلثار، منها: تفسري)البحر املّواج والساج الوّهاج()1( ، وكتاب )جامع الفصول 
الصحيفة  و)رشح  الكافية()3(،  عىل  و)رشح  الدعاء)2(،  يف  الفضول(  وقامع 
التزوجيية()6(. و)الرسالة  فــاريس)5(،  البالغة(  نج  و)رشح  السجادية()4(، 

2- العاّلمة حممد باقر بن حممد تقي بن مقصود عيل األصبهاين املجليس. 
صاحب )بحار األنوار(، و)مرآة العقول  يف رشح أخبار آل الرسول(، و)مالذ 
األخيار يف فهم هتذيب األخبار(، و)الوجيزة يف الرجال( وغريها، وعّد بعضهم 
كان  قيل:  )1110هـــ()7(.  سنة  وتويف  تلميذًا،  وأربعني  وسبعة  مئتني  تالمذته 

)1( ينظر: روضات اجلنات: 114/7، وأعيان الشيعة: 240/5، والذريعة: 49/3. وهذا التفسري 
تصنيف  وال  تصنيفه  من  وليس  العامرة،  األصفهاين  الفاضل  مكتبة  مقتنيات  من  كان  فاريس، 
أبيه، بل هو للقايض شهاب الدين أمحد بن شمس الدين الدولت آبادي الزاويل اهلندي احلنفي 
)ت848 هـ(، وقيل: )849هـ(، وقد يقال له الفاضل اهلندي. ينظر: إيضاح املكنون: 166/1، 
املواج  البحر  ومن   .245/1 املؤلفني:  معجم   ،187/1 األعالم:   ،127/1 العارفني:  هدية 
نسخ متعددة نسب فيها إىل أمحد بن شمس الدين الدولت آبادي الزاويل اهلندي احلنفي. ينظر: 

فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 434/2.
)2( ينظر: فهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 56/6.

ولسمّيه   .29/14 والذريعة:   ،240/5 الشيعة:  وأعيان   ،114/7 اجلنات:  روضات  ينظر:   )3(
إيران، فلعل هذا  الكافية، منه نسخ عديدة يف  الدين اهلندي احلنفي، رشح عىل  القايض شهاب 

الرشح منسوب اليه ومهًا. ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 995/6.
)4( ينظر: الذريعة : 13/ 349.

)5( ينظر: مصادر نج البالغة وأسانيده: 256/1، ورشوح نج البالغة: 103.
و11/   ،172/4 والذريعة:   ،240/5 الشيعة:  وأعيان   ،114/7 اجلنات:  روضات  ينظر:   )6(

.197
والذريعة: 16/3،  العربية: 1639/2،  املطبوعات  العارفني: 306/2، ومعجم  ينظر: هدية   )7(

واألعالم: 48/6، وتالمذة العالمة املجليس: 7-171، وفهرس الرتاث: 23/2.
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الفاضل األصفهاين من تالمذة العالمة املجليس، وله إجازة احلديث عنه)1(.

واستبعد الشيخ رسول جعفريان يف مقدمته عىل )كشف اللثام( أن يكون 
يتبناه كّل  العالمة املجليس من مشايخ الفاضل، الختالف املنهج الفقهي الذي 
منهام، قال الشيخ جعفريان: »ال يمكن عّد الفاضل من تالمذة املدرسة الفكرية 
املسلك،  معتدل  وأخبارّي  حمدٌث  املجليس  العالمة  ألّن  املجليس؛  للعالمة 
الفقهية األصولية للمحقق  املدرسة  فقيٌه أصويّل عىل طريقة  الفاضل  أّن  واحلال 

الكركي...«)2(.

تالمذته
علوم  يف  ومشاركته  العلمية،  مكانته  يف  األصفهاين،  كالفاضل  لعامل  الُبّد 
متعددة، أن يلتّف حوله طلبة العلم، ليفيدوا من علمه وسعة ثقافته، وفيام يأيت 
أذكر منهم ما أسعفت به مصادر الرتمجة، أو أشارت إليه بعض األخبار، يف طرق 

الرواية واإلجازة، وهم عىل النحو اآليت: 

1- الشيخ مجال الدين، أمحد بن احلسني احليل: كتب له الفاضل األصفهاين 
إجازة بخّطه، رآها املريزا حممد باقر اخلوانساري عىل ظهر كتاب )قرب اإلسناد( 

للشيخ أيب العباس عبد اهللَّ بن جعفر احلمريي )من أعالم القرن الثالث()3(. 

وله أجازه أخرى يف الرواية عن الفاضل األصفهاين عىل نسخة من كتاب 

)1( ينظر: قصص العلامء: 312، وتذكرة القبور: 39، وزندگينامه عالمه جمليس: 82/2، وتالمذة 
العالمة املجليس: 63.

)2( كشف اللثام: 16/1 املقدمة.
الشيعة: 22/3،  وأعيان  اجلنات: 7/ 113،  املقدمة، وروضات  اللثام: 16/1  ينظر: كشف   )3(

والذريعة: 232/1.
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)الكايف( أليب جعفر، حمّمد بن يعقوب الكليني )ت329هـ(، أتّم احليل كتابتها يف 
شهر رمضان سنة )1124هـ()1(.

احلسيني  األمني  روح  األمري  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  نارص  السيد   -2
املختاري: ذكر املريزا حممد باقر اخلوانساري أّنه رأى بخط الفاضل اهلندي إجازًة 
شيخه  فيها  وصفه  )1130هـ(،  سنة  رجب  شهر  تارخيها  الدين،  نارص  للسيد 

بـ»ـالفاضل املحقق املدقق البالغ إىل ملكة االجتهاد«)2(.

البغدادي: كتب  3- الشيخ عبد احلسني بن عبد الرمحن بن عبد احلسني 
سنة  اهلندي،  الفاضل  شيخه  إمالء  عن  العمل(،  الالزمة  )االحتياطات  رسالة 

)1134هـ(، ورّصح بأّنا من إفاداته)3(.

4- عبد الكريم بن حممد هادي الشهايب الطبيس: فاضل جليل له اهتامم 
للشيخ  الفقيه(  حيرضه  ال  )َمن  كتاب  من  نسخة  قرأ  واألدب،  احلديث  بعلوم 
الصدوق )ت381هـ(، وعّلق عليها بحواٍش داّلة عىل تبّحره يف العلوم واآلداب، 
وأجازه رواية هذا الكتاب وغريه هباء الدين حممد بن احلسن، املعروف بالفاضل 

اهلندي)4(.

وتوجد نسخة من هذا الكتاب وعليها إجازة الفاضل له، يف مكتبة جملس 
الشورى يف طهران، رقمها )9585/2()5(.

)1( ينظر: تراجم الرجال: 67/1.
)2( كشف اللثام: 16/1 املقدمة، روضات اجلنات: 113/7، أعيان الشيعة: 3 / 111، الذريعة: 

.232/ 1
)3( ينظر: الذريعة: 34/11، و348/15.

)4( ينظر: تراجم الرجال: 321/1.
)5( ينظر: فهرست خمترص نسخه هاي خطي جملس شوراي إسالمي: 23.



........................................................................  موضح أرسار النحو  44

5- املريزا عبد اهلل أفندي، وهو عبد اهلل بن عيسى بن حممد صالح التربيزي 
األصبهاين: عالمة جليل متتبع، له كتاب )رياض العلامء وحياض الفضالء(، يف 
املقدمات  وقرأ  )1066هـ(،  سنة  ُولِد  أجزاء،  عرشة  يف  مطبوع  العلامء،  تراجم 
عىل أبيه وأخيه األكرب مريزا جعفر يف تربيز، ومن ثّم هاجر إىل أصفهان، فقرأ عىل 

مجاعة من األعالم، منهم املوىل حممد بن احلسن الفاضل األصفهاين)1(.

تالمذة  من  أّنه  بزرگ  آغا  الشيخ  استظهر  احلسيني:  اهلل  عبد  السيد   -6
الفاضل اهلندي؛ ألّنه يعرّب عنه بـ»شيخنا الفاضل املحقق النحرير القمقام«، يف 
رسالته )صالة اجلمعة واختيار الوجوب(، التي كتبها يف حياة أستاذه، كام يظهر 

من تارخيها يف )1128هـ(، وعارض فيها آراءه)2(.

ُعّد من تالمذة  الالرجياين:  الشيخ عيل أكرب بن حممد صالح احلسني   -7
)كشف  كتاب  من  نسخًة  هناك  أّن  بزرگ  آغا  الشيخ  وذكر  اهلندي)3(،  الفاضل 
اللثام( عند النصريي األميني يف طهران، بخط التلميذ عيل أكرب بن حممد صالح 

احلسني الالرجياين، عليها إجازة الفاضل اهلندي له بخطه الرشيف)4(. 

آغا  الشيخ  ذكر  تقيا(:  بـ)موىل  املعروف  األصفهاين  تقي  حممد  املوىل   -8
بزرگ إجازة الفاضل األصفهاين له، وقال: »رأيتها بخط املجيز يف خزانة كتب 

العالمة املجليس:  الكبرية: 147، وتالمذة  العلامء-املقدمة-: 16/1، واإلجازة  )1( ينظر: رياض 
 .37

)2( ينظر: الذريعة: 74/15.
)3( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 272/12.

رقمها  طهران،  يف  الشورى  جملس  مكتبة  يف  مودعة  والنسخة   .57-56/18 الذريعة:  ينظر:   )4(
)18436(، وتارخيها )1130هـ(. ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 655/8.



45  .................................................................................... تالمذته 

شيخنا شيخ الرشيعة)1(، تارخيها سنة )1118هـ(«)2(.

9- السيد صدر الدين حممد احلسيني الشريازي اخلراساين: عّد من تالمذة 
جعفر  أيب  للشيخ  األصول(،  )عدة  لكتاب  رشح  له  األصفهاين)3(،  الفاضل 
الفاضل األصفهاين،  كتبه شيخه  للمؤلف،  تقريظ  عليه  الطويس )ت460هـ(، 
األيد  السند،  السيد  املثيل،  العزيز  املنيل،  الفاضل  النبيل،  العامل  »أيا  فيه:  جاء 

املؤيد، فاقد النظري...«)4(.   

التسرتي:  اجلزائري  حممود  األمري  بن  عيل  احلاج  بن  حممد  الشيخ   -10
تالمذة  من  ُعّد  )1130هـــ()5(.  سنة  احلج  إىل  متوّجٌه  وهو  النجف  يف  املتوىّف 
الفاضل األصفهاين )6(، وجاء يف ذيل إجازة السيد عبد اهلل بن نعمة اهلل املوسوي 
اجلزائري: »كان عاملًا حمدثًا ورعًا، يروي عن جده مجيع مصنفاته يف احلديث قراءة 

عليه،...وسافر أخريًا إىل أصفهان، وانقطع بالفاضل اهلندي«)7(.

11- السيد هباء الدين حممد بن حممد باقر النائيني احلسيني املختاري: كان 
عاملًا فقيهًا، وأديبًا حكياًم، له أكثر من ستني مؤلفًا)8(، ُولِد يف أصفهان نحو سنة 

)1( هو احلاج فتح اهلل بن احلاج جواد النامزي الشريازي، املولود يف أصفهان سنة )1266ه )، واملتوىّف 
يف النجف سنة )1339ه ). ينظر: الذريعة: 158/4.

)2( الذريعة: 181/1-182، و232، الكواكب املنترشة: 116.
)3( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 272/12.

)4( تراجم الرجال: 1/ 472.
)5( ينظر: الذريعة: 259/1.

)6( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 272/12.
)7( اإلجازة الكبرية: 177، أعيان الشيعة: 9/10.

)8( منها )رشح الصمدية(، و)رشح بداية اهلداية(، و)رشح الزيارة اجلامعة(، ينظر: الكنى واأللقاب: 
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الفاضل األصفهاين.  األربعة)1( عىل سمّيه  احلديثية  )1080هـ(، وقرأ األصول 
الثالثني  بني  وتويّف  )1109هـ(،   سنة  احلجة  ذي  من  عرش  التاسع  يف  وأجازه 
املذكور  الغزو األفغاين ألصفهان)2(. ولعله  أوان  املائة واأللف،  بعد  واألربعني 
يف رسالة الفاضل )التهليلية( التي جاء يف ختامها: »كتبه بيمناه من نسخة بخّط 

رشيف)3( مؤلفه...تلميذه حممد بن حممد املدعو بكاظم«)4(.  

قم،  مشايخ  من  القمي:  الكّزازي  اهلل  عبد  بن  صالح  حممد  الشيخ   -12
قصد أصفهان سنة )1126هـ(، وحرض حلقة درس الفاضل األصفهاين، ودّون 
نفسها تتضّمن جمموعة أسئلة يف مسائل فقهية، وأجوبة أستاذه  السنة  رسالة يف 
الفاضل عليها، أهداها إىل الشاه حسني الصفوي، وأسامها )حتفة الصالح(، وقد 

رآها الشيخ آغا بزرگ يف مكتبة السيد مريزا هادي اخلراساين)5(.

إجازة  األصفهاين  الفاضل  أجازه  الكشمريي)6(:  عيل  حممد  سيد   -13
وقرأ  له)7(.  املجاز  بخّط  بزرگ  آغا  الشيخ  رآها  تارخيها)1112هـ(،  خمترصة 
منه  الصالة  كتاب  يف  بأصفهان  فأجازه  اللثام(،  )كشف  كتاب  الفاضل  عىل 

105/2-106، والذريعة: 124/13 و306.
الصدوق  للشيخ  الفقيه(  حيرضه  ال  و)َمن  )ت329هـــ(،  الكليني  للشيخ  )الكايف(  وهي:   )1(

)ت381هـ(، )هتذيب األحكام(، و)االستبصار(، كالمها للشيخ الطويس)ت460هـ(.
وإجازات   ،109 املنترشة:  والكواكب  و214/26،  و306/13،   ،233/1 الذريعة:  ينظر:   )2(

احلديث: 135-136، وتالمذة العالمة املجليس: 70. 
)3( كذا.

)4( التهليلية، نسخة مصورة يف آخر كشف اللثام، الطبعة احلجرية: 474/2.
)5( ينظر: أعيان الشيعة: 138/9، والذريعة: 446/3 ، وتراجم الرجال: 726/2.

)6( يف الذريعة: 56/18 )القسمريي(.
)7( ينظر: الذريعة: 232/1، وتالمذة العالمة املجليس : 63. 
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الزكي  النقي،  التقي  الفاضل،  سنة )1129هـ(، وجاء يف اإلجازة: »أنى األخ 
الذكي، األملعي اللوذعي، قراء ة لبعضه، وسامعًا لبعٍض، متفهاًم حلقائقه، متنبهًا 

لدقائقه«)1(.

آثــاره 
ترك الفاضل اهلندي مؤلفات عّدة تدّل عىل رسوخ  قدمه وطول باعه يف 
شتى أنواع املعرفة، توزعت بني كتاب ورشح وحاشية ورسالة، وامتازت بالكثرة 
والتنوع يف موضوعها ولغتها، فشملت خمتلف العلوم اإلسالمية واألدبية املعروفة 
يف زمانه، كالتفسري، واحلديث، والفقه، واألصول، فضاًل عن األدب، والنحو، 

واملعاين، والبيان، والكالم، واحلكمة، وقد كتب باللغتني العربية والفارسية.

ويغلب عىل آثاره االهتامم بالرشح والتعليق والتلخيص والرتتيب آلثاره 
وآثار من سبقوه؛ وذلك لتيسري دراسة مصادر الرتاث العلمي عىل طالب العلم، 

وهذه الصفة تكاد تكون غالبة يف النتاج املعريف لتلك احلقبة.

وقد بلغت جممل تصانيفه- عىل ما نقل عن بعض رسائله- ثامنني تصنيفًا)2(، 
وقيل: نحو مئة ومخسني تصنيفًا)3(. وفيام يأيت أذكر ما وّفقت لرصده منها يف كتب 

الرتاجم وغريها مرّتبًا ترتيبًا موضوعيًا: 

أوالً: التفسري

كام  مبسوط  كبري  »وهو  اخلوانساري:  باقر  حممد  املريزا  قال  التفسري:   -1

)1( الذريعة: 56/18، تراجم الرجال: 737/2.
)2( ينظر: خامتة مستدرك الوسائل: 146/2، والفوائد الرضوية: 478، والكنى واأللقاب: 11/3.

)3(  ينظر: زندگينامه عالمه جمليس: 82/2.
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ُأفيد«)1(. 

ونسبه إليه إسامعيل باشا البغدادي، وعمر رضا كحالة وغريمها)2(. وتوجد 
منه ثالث نسخ؛ واحدة يف خزانة مكتبة وزيري يف يزد، وأخرى مصورة يف خزانة 

جامعة طهران، وثالثة يف مكتبة اجلامع الكبري يف يزد)3(.

2- تفسري سورة التوبة: توجد منه نسخة يف خزانة مكتبة ملك الوطنية يف 
طهران، رقمها )1787/3()4(.

3- التنضيد يف رشح سورة التوحيد: رسالة يف تفسري سورة التوحيد عىل 
تعاىل فضاًل عن  احلق  فيها صفات  يثبت  أن  فلسفية كالمية، حاول  وفق أسس 

النبوة واملعاد استنادًا إىل سورة التوحيد.

توجد منها نسخة يف خزانة مكتبة مدرسة الگلپايگاين يف قم، ونسخة يف 
يف  الوطنية  ملك  مكتبة  خزانة  يف  ونسخة  قم،  يف  املرعيش  السيد  مكتبة  خزانة 
طهران، ونسخة يف خزانة جملس الشورى يف طهران، ونسخة يف خزانة مكتبة إمام 
مجعة كلبايكان)5(. وطبعت بتحقيق مهدي مروت عىل نسخة خزانة مكتبة ملك.

)1( روضات اجلنات: 112/7، الذريعة: 296/4.
)2( ينظر: هدية العارفني: 6/ 318، ورحيانة األدب: 284/4، ومعجم املؤلفني: 212/9، وتالمذة 

العالمة املجليس: 63. 
)3( ينظر: فهرست نسخه هاى خطي كتابخانه وزيري يزد: 886/3، وفهرست ميكروفيلم  هاي 
 ،82/3 ايران:  هاي  نوشته  دست  وفهرستواره   ،679/1 هتران:  دانشگاه  مركزي  كتابخانه  

و669/5.
هاي  نوشته  دست  فهرستواره   ،364/5 ملك:  ميلَّ  كتابخانه  خطي  كتاهباي  فهرست  ينظر:   )4(

إيران: 141/3.
)5( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آية اهلل گلپايگاين1095/2، وفهرست نسخه هاى 
خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 106/37، وفهرست كتاهباي خطي كتابخانه ميلَّ ملك: 96/5، 
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الفوائد  كتاب)غرر  من  املنتخبة  اآليات  تفسري  يف  الدري:  الكوكب   -4
سنة  تأليفه  من  فرغ  )ت436هـ(،  املرتىض(،  بـ)أمايل  املعروف  القالئد(،  ودرر 

)1097هـ(.

وأورد املؤلف آراء السيد املرتىض يف تلك اآليات، عىل وجه االختصار، ومل 
يكن بالرضورة مقلدًا وموافقًا للسيد املرتىض، وإنام يوافقه وقد خيالفه ويعرتض 

عليه يف بعض املوارد، ويضيف إليه وجوهًا من لوامع أفكاره)1(.

بل  وحسب،  )األمايل(  كتاب  عليها  يشتمل  التي  اآليات  عىل  يقترص  ومل 
ضّم إليها تأويل بعض اآليات واألخبار الواردة يف كتاب )تنزيه األنبياء( للسيد 

املرتىض)2(. 

توجد منه ثالث نسخ يف خزانة مكتبة السيد املرعيش، ونسختان مصورتان 
املكتبة  الرتاث اإلسالمي يف قم، ونسخة يف خزانة  إحياء  يف خزانة مكتبة مركز 
)كشف  من  احلجرية  الطبعة  آخر  يف  مصورة  األخرية  من  وتوجد  الرضوية)3(. 
صاحب  بتحقيق:  القرآين()4(،  الشيعة  )تراث  سلسلة  ضمن  يف  وطبع  اللثام(. 

وفهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جملس شورى: 558/23، فهرستواره دست نوشته هاي 
إيران: 365/3.

)1( ينظر: الكوكب الدري: 115 و374.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 93-94 و102-101.

)3( ينظر: فهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 15/3، و107/19، و298/34، 
وفهرست نسخه هاي عكيس مركز احياء مرياث إسالمي: 270/1-271، وفهرست نسخه 

خطي اهدايي رهرب انقالب به كتابخانه آستان قدس رضوي: 202.
والوجوه  التأويالت  املحقق  تابع  وقد  السلسلة، من ص 89- 449.  الثالث من  املجلد  )4( وهو 
املوافقة واملخالفة للرشيف املرتىض، وأشار إىل التأويالت والوجوه التي أضافها الفاضل ومل ترد 

عند السيد املرتىض.
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امللكويت، اعتامدًا عىل ثالث نسخ خمطوطة.

ثانيًا: علوم احلديث

1- رشح األحاديث: توجد منه نسخة يف خزانة مكتبة السيد الگلپايگاين 
يف قم)1(.

ثالثًا: أصول االعتقاد

هذه  أّن  بزرگ  آغا  الشيخ  ذكر  العزيز،  شأنه  تعاىل  الواجب:  إثبات   -1
الرسالة يف جامعة طهران، يف ضمن جمموع رقمه )1864( فيه )قراح االقرتاح( 

ورسائل أخر للمؤلف)2(.

منه  فرغ  والقدر،  القضاء  يف  بحث  والقدر:  القضاء  يف  النظر  إجالة   -2
سنة )1078هـ(، وهو رشح لكتاب )استقصاء النظر يف مسائل القضاء والقدر( 
النظر...(،  )إحالة  بعنوان  بزرگ  آغا  الشيخ  ذكره  احليل)ت726هـ(.  للعالمة 
وقال: »يوجد يف خزانة العالمة الشيخ عيل بن الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء 

بالنجف«)3(.

وتوجد منه نسخة بعنوان)إجالة الفكر يف فضاء القضاء والقدر(، يف خزانة 
مكتبة السيد حسني إمام، يف قائن، رقمها )3/14(، وتاريخ نسخها)1111هـ()4(.

3- بينش غرض آفرينش: أي معرفة عّلة اخللق، رسالة فارسية يف أصول 
الدين، قال الشيخ آغا بزرگ: »رأيت نسخة منها ناقصة عند الشيخ عبد الكريم 

)1( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آية اهلل گلپايگاين: 2409/5.
)2( الذريعة: 64/17. وينظر: فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه هتران : 464/8.

)3( الذريعة: 280/1.
)4( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه هاي قائن : 189.
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سنة  كتابتها  تاريخ  الرضوية،  اخلزانة  يف  توجد  وأخرى  بالكاظمية،  العطار 
)1116هـ(«)1(.

ومل ينسبها إىل املؤلف، لكنّها نسبت إليه يف النسخ املخطوطة، وهي: نسخة 
يف اخلزانة الرضوية غري املتقدمة، وأخرى يف خزانة مكتبة السيد املرعيش، وثالثة 
يف خزانة مركز إحياء الرتاث يف قم، ورابعة يف خزانة مكتبة سيد حممد املدريس 
يف يزد)2(. وطبعت يف يزد باهتامم السيد جواد املدريس وتصحيحه، اعتامدًا عىل 

نسخة  خزانة مكتبة املدريس)3(.

4- حتديق النظر يف حديقة النظر والغوص يف جلج الفكر: رسالة يف وجوب 
معرفة احلّق تعاىل، أوهلا: »اعلم أنم اختلفوا يف أول واجب عىل املكلف عىل مخسة 
أقوال، األول: وهو الذي ذهب إليه األشعري، أّنه معرفة اهلل تعاىل...«. توجد 

منها نسخة يف خزانة مكتبة السيد حسني إمام، يف قائن، رقمها )14/6()4(.

 ،Bالبيت أهل  عصمة  حول  خمترص  بحث  وهو  التطهري:  تطهري   -5
يستند فيه إىل آية التطهري)5(، كتبه جوابًا ألحد أعالم أهل السنة.

قم،  مدينة  يف  الگلپايگاين  مكتبة  خزانة  يف  خمطوطة  نسخة  منه  توجد 

)1( الذريعة: 195/3.
)2( ينظر: فهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 37/ 514، وفهرست كتب خطي 
إيران:  هاي  نوشته  دست  وفهرستواره   ،330/11 رضوي:  قدس  آستان  مركزي  كتابخانه 

.611/2
)3( ينظر: مؤلفني كتب چاپي: 411/5.

)4( ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 834/2.
َرُكْم َتْطِهريًا﴾. ]األحزاب:  اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ْجَس َأْهَل  ُيِريُد اللَُّ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ اَم  )5( قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

.]33
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ونسختان من رشحه للسيد عبد الباقي احلسيني بعنوان )رشح تطهري التطهري( 
حظرية  عن  الرجس  )إذهاب  القمي  الكريم  عبد  املال  وكتب  نفسها.  املكتبة  يف 
منه  توجد  التطهري(،  )تطهري  عىل  بعضهم  أوردها  اعرتاضات  رّد  يف  القدس( 

نسختان يف املكتبة نفسها)1(. 

6- التهليلية: رسالة يف رشح كلمة التوحيد: )اَل إِلَه إاِلَّ اهللَّ(، فرغ منها يف 
)1078هـ(. توجد منها نسخة يف مكتبة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي يف قم، 
رقمها: )817/3()3(،  املرعيش  السيد  مكتبة  رقمها )239/2( )2(، وأخرى يف 

وطبعت مصورهتا يف آخر كشف اللثام، يف طبعته احلجرية)4(.

7- جهار آئينة: كتاب باللغة الفارسية، ويعني القوانني األربعة، أو القواعد 
األربع، تناول فيه أربع مسائل يف أصول االعتقاد، كتبه للشاه حسني الصفوي يف 

سنة )1122هـ()5(، وتوجد منه سبع نسخ يف مكتبات إيران)6(.

وكتب حمّب عيل األصفهاين )پنج صيقل(، أي الصياقلة اخلمسة، يف نقد 
هذا الكتاب، فرّد عليه درويش حممد اهلزار جريبي منترصًا للفاضل اهلندي، يف 
كتاب )النسائم(. والكتب الثالثة كلها يف ضمن جمموع بخط واحد، كتابته سنة 

)1( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آية اهلل گلپايگاين: 272/1، و947/2، و2526/5، 
والسحاب املطري يف تفسري آية التطهري/ جملة تراثنا-العدد: 39/ص405.
)2( ينظر: فهرست نسخه هاي عكيس مركز إحياء مرياث إسالمي: 271/1.

)3( ينظر: فهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش : 3/ 15.
)4( كشف اللثام- الطبعة احلجرية-: 474-472/2.

)5( ينظر: الذريعة: 311/5.
)6( ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي ايران: 1135/3.
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)1131هـ( توجد عند السيد حممد رضا الزنجاين)1(. وانترص له أيضًا املأل عبد 
الكريم بن حممد طاهر القمي يف كتاب)صور منطبعة()2(.

حفص  أليب  النسفية  العقائد  النسفية(:  العقائد  )رشح  عىل  حاشية   -8
التفتازاين  الدين  سعد  للعالمة  ورشحها  )ت537هـ(،  النسفي  حممد  بن  عمر 

)ت792هـ(.

ذكر هذه احلاشية الشيخ آغا بزرگ، وأشار إليها الفاضل اهلندي يف مقدمة 
كتابه )كشف اللثام()3(.

9- الزبدة يف أصول الدين: رسالة يف أصول الدين، أشار إليها املصنف يف 
مقدمة )كشف اللثام()4(.

10- رشح الزبدة يف أصول الدين: رشح لكتابه املتقدم )الزبدة يف أصول 
الدين(، ذكره املصنف يف مقدمة )كشف اللثام()5(.

11- رشح العقائد النسفية: ذكره الشيخ آغا بزرگ، وقال: »للموىل هباء 
اهلندي، يظهر  بالفاضل  املعروف  الدين حسن األصفهاين،  تاج  بن  الدين حممد 

ذلك من أول )كشف اللثام(«)6(.

)1( ينظر: الذريعة: 199/3، وينظر: أعيان الشيعة: 400/6.
)2( ينظر: الذريعة: 132/24، وفهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آية اهلل گلپايگاين: 2813/5، 

وفهرست كتابخانه مركزى دانشگاه هتران : 3017/13.
)3( ينظر: كشف اللثام: 112/1، الذريعة: 126/6.

)4( كشف اللثام: 112/1. وينظر: كشف احلجب واألستار: 303، والذريعة: 16/12.
)5( ينظر: كشف اللثام: 112/1. 

)6( الذريعة: 13 /370.
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ومل يذكر أحد غري الشيخ آغا بزرگ أّن للفاضل رشحًا عىل العقائد النسفية، 
بل له حواش عىل رشح التفتازاين للعقائد النسفية، وهي التي أشار إليها املصنف 

يف أول )كشف اللثام()1(، وقد تقدم ذكرها آنفًا.

12- كليد هبشت: أي مفتاح اجلنة، فاريس يف أصول الدين، ذكره املريزا 
يف  له  وتقدم  الفاضل)2(.  إىل  نسبته  يف  جيزم  أن  غري  من  اخلوانساري  باقر  حممد 
الدين(، ورشحها،  آفرينش(، و)الزبدة يف أصول  )بينش غرض  الدين:  أصول 

فيحتمل االحتاد.

وقد صنف بعض األعالم املعارصين له حتت هذا العنوان )كليد هبشت(، 
منهم: املال رجب عيل التربيزي )املتوىّف نحو1080هـ(، وتلميذه القايض العارف 
الدين)3(، مما  املولود يف )1049هـ(، لكنهام ليسا يف أصول  القمي،  حممد سعيد 

يرجح أن يكون هذا الكتاب للفاضل ال لغريه.

رابعًا: الفقه وأصوله

آغا  الشيخ  قال  الفقه،  العمل: رسالة عملية يف  الالزمة  1- االحتياطات 
بزرگ: »كان عمله عليها، كتبها عن إمالئه، تلميذه الشيخ عبد احلسني بن عبد 
الرمحن بن عبد احلسني البغدادي )1134هـ( معرّبًا عنه بشيخنا، ومرّصحًا بأّنا 
بن  حممد  السيد  موقوفة  يف  التلميذ  بخّط  جمموعة  ضمن  موجودة  إفاداته.  من 

احلسني اخلامنه يف املكتبة التسرتية«)4(.

)1( ينظر: كشف اللثام: 112/1. 
)2( ينظر: روضات اجلنات: 112/7، والذريعة: 132/18.

)3( ينظر: إيضاح املكنون: 381/2، وهدية العارفني: 365/1، والذريعة 132/18.
)4( الذريعة : 34/11، وينظر: ج348/15.
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2- حتريم اخلمر: رسالة باللغة الفارسية، تضّمنت ترمجة للروايات الواردة 
السيد  مكتبة  خزانة  يف  نسخة  منها  توجد  شارهبا،  عقوبة  ويف  اخلمرة،  حرمة  يف 

املرعيش برقم )8266/5(، تاريخ كتابتها سنة )1106هـ()1(.

يف  أسئلة  جمموعة  تتضمن  الفارسية  باللغة  رسالة  الصالح:  حتفة   -3
مسائل فقهية، للموىل حممد صالح بن عبد اهلل الكّزازي، وأجوبة أستاذه الفاضل 
األصفهاين عليها، وقد رّتبها تلميذه املذكور سنة ) 1126هـ(، وأهداها إىل الشاه 

حسني الصفوي)2(.

توجد منها نسخة يف خزانة مكتبة جملس الشورى يف طهران)3(، وأخرى 
مع عدة نصوص منتخبة يف خزانة املكتبة الرضوية، وثالثة يف خزانة مكتبة العالمة 

الطباطبائي يف شرياز)4(.

4- جوابات املسائل الفقهية: ويسّمى أيضًا )السؤال واجلواب(، عمدهتا 
يف أبواب العبادات من الفقه)5(.

)مدارك  كتاب  اإلسالم:  رشائع  رشح  يف  األحكام  مدارك  حوايش   -5
األحكام( للسيد حممد بن عيل املوسوي العاميل )ت1009ه (. وكتاب )رشائع 
اإلسالم( للمحقق احليل )ت676هـ(. توجد نسخة من احلوايش يف خزانة مكتبة 

)1( ينظر: فهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 21/ 226.
)2( ينظر: أعيان الشيعة: 138/9، والذريعة: 3 /446.

)3( لدينا منها نسخة مصورة من خزانة جملس الشورى، رقمها)12075/5(.
وفهرست كتب خطي  جملس شورى: 35/ 86،  كتابخانه  نسخه هاي خطي  فهرست  ينظر:   )4(
إيران:  هاي  نوشته  دست  وفهرستواره   ،273/7 رضوي:  قدس  آستان  مركزي  كتابخانه 

.969/2
)5( ينظر: روضات اجلنات: 113/7، والذريعة: 229/5، و249/12.
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جملس الشورى يف طهران، رقمها)9654/2()1(.

يف  إليه  أشار  الفقه،  أصول  يف  الرشيعة:  أصول  يف  الربيعة)2(  اخلود   -6
مقدمة )كشف اللثام(، وذكر أّن له رشوحًا عليه)3(.

7- الرسائل الكثرية: يف الفقه وغريه، ذكرها املريزا حممد باقر)4(.

الفرعية،  املسائل  اهلندي واحتياطاته: يف  الفاضل  8- رسالة يف عمليات 
من أول الطهارة إىل آخر قضاء الصلوات. نقلها بعض تالميذه، وقال يف آخرها: 

»إّنا من إفاداته دام بقاؤه«. وفرغ من كتابتها سنة )1134هـ()5(.

ذكره  والوضعية:  التكليفية)6(  اخلمسة  من  الرشعية  األحكام  رموز   -9
املريزا حممد باقر اخلوانساري، وإسامعيل باشا البغدادي)7(.

والعمرة،  احلج  فقه  يف  رسالة  والعمرة:  احلّج  مناسك  يف  الزهرة   -10
جمموع  ضمن  يف  اإليراين،  الشورى  جملس  مكتبة  خزانة  يف  نسخة  منها  توجد 

)1( ينظر: فهرست خمترص نسخه هاي خطي جملس شوراي إسالمي: 325. ولدينا مصورة منها.
)2( كذا يف مقدمة كشف اللثام يف طبعته املحققة، ويف الطبعة احلجرية: )اخلرز البديعة(، ويف الذريعة 
وإيضاح املكنون وهدية العارفني: )اخلور الربيعة(. واخلود: الفتاة احلسنة اخلَلق الشابة. وقيل: 
 ،165/3 العرب-خود-:  لسان  والَعقل.  باجلامل  الفائقة  املرَأة  والربيعة:  الناعمة.  اجلارية 

و-برع-: 8/8.
العارفني:  هدية  وينظر:   ،7/1 احلجرية-:  اللثام-الطبعة  وكشف   ،112/1 اللثام:  كشف   )3(

318/2، وإيضاح املكنون: 440/1، والذريعة: 7/ 276.
)4( ينظر: الذريعة: 10 /257.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 348/15.
)6( وهي: الوجوب، واالستحباب، واحلرمة، والكراهة، واإلباحة. ينظر: اصطالحات األصول: 120.

)7( ينظر: روضات اجلنات: 116/7، وهدية العارفني: 318/2، وإيضاح املكنون: 583/1.
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رقمه)2761()1(.

، للعالمة  11- رشح إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن: األصل متٌن فقهيٌّ
احليل )ت726هـ(، وتوجد من الرشح نسخٌة يف خزانة مكتبة السيد الگلپايگاين 

يف قم، رقمها)1613(، وتاريخ نسخها يف القرن احلادي عرش)2(.

12- رشوح اخلود الربيعة يف أصول الرشيعة: رشوح لكتابه املتقّدم )اخلود 
الربيعة()3(، وقد أشار إليها يف مقدمة )كشف اللثام()4(.

13- صالة اجلمعة: رسالة موضوعها القول بعدم جواز صالة اجلمعة يف 
زمان الغيبة. وكتب الشيخ عبد اهلل السامهيجي )ت1135هـ(، يف ردها رسالة 

)فذلكة الدالئل(، و)إسالة الدمعة()5(.

توجد نسخة منها يف خزانة مكتبة جملس الشورى، وأخرى يف خزانة مكتبة 
السيد حسني إمام، يف قائن)6(.

منها  توجد  العربية،  باللغة  فتاواه  وتشمل  اهلندي:  الفاضل  فتاوى   -14
نسخة يف خزانة مكتبة جملس الشورى يف طهران)7(.

)1( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جملس شورى: 9/ 159. ولدينا من املجموع نسخة 
مصورة، تقع رسالة الزهرة بني صفحة)317( و)360( منه.

)2( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آية اهلل گلپايگاين: 107/2.
)3( ينظر: الذريعة: 13/ 234.

)4( ينظر: كشف اللثام: 112/1.
)5( ينظر: الذريعة: 8/2، و78/15، و16 /130 .

هاي  نسخه  وفهرست   ،156  /9 شورى:  جملس  كتابخانه  خطي  هاي  نسخه  فهرست  ينظر:   )6(
خطي كتابخانه هاي قائن : 189.

)7( ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 857/7.
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15- كاشف أرسار اليقني، من أصول الرشع املبني، يف رشح معامل الدين: 
رشح لكتاب )معامل الدين ومالذ املجتهدين( يف علم أصول الفقه، للشيخ حسن 
بن زين الدين العاميل )ت1011هـ( نجل الشهيد الثاين، ذكره الفاضل اهلندي 
يف مقدمة )كشف اللثام()1(. وتوجد منه نسخة يف مكتبة كلية اإلهليات يف طهران 
قم  يف  املرعيش  السيد  مكتبة  خزانة  يف  وأخرى  األصول(،  معامل  )رشح  بعنوان 

مكتوبة بخط املؤلف)2(.

16- كتاب الزكاة)3(. 

17- كتاب الصالة)4(. 

18- كشف اللثام عن قواعد األحكام)5(: يعّد من اآلثار الفقهية املوسوعية، 
ومن الرشوح املهمة لكتاب )قواعد األحكام(، للعالمة احليل )ت726هـ(، وهو 

يدّل عىل نبوغ الفاضل يف الفقه االستداليل، وبراعته يف االستنباط.

لكتاب  تتميم  أّنه  الفضيل  اهلادي  عبد  والدكتور  بزرگ  آغا  الشيخ  ذكر 
)جامع املقاصد يف رشح القواعد(، للمحقق الكركي )ت940هـ(، الذي وصل 

)1( ينظر: كشف اللثام: 112/1. 
)2( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دانشكده اهليات دانشگاه هتران: 784، وفهرست 

نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 12/ 311.
)3( هدية العارفني: 2/ 318. ولعل هذا الكتاب والذي يليه، هو من أجزاء كتاب )كشف اللثام( 

أو)املناهج السوية( وليس كتابًا مستقاًل.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 2/ 318.

)5( رّصح به املؤلف هبذا العنوان يف كشف اللثام: 614/7، و535/8، و543/11. وساّمه الشيخ 
وسامه  األحكام(،  قواعد  كتاب  عن  واإلهبام  اللثام  )كشف   56/18 الذريعة:  يف  بزرگ  آقا 

الكنتوري يف كشف احلجب: 464)كشف اإلهبام يف رشح قواعد األحكام(.
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فيه إىل كتاب النكاح، ومتمه الفاضل اهلندي بكتابه )كشف اللثام( مبتدئًا برشح 
كتاب النكاح إىل آخر القواعد)1(.

الكتاب،  بالنكاح وانتهيت إىل آخر  وعلل املصنف ذلك بقوله: »ابتدأت 
معضالهتا  عن  ويرفع  النقاب،  عنها  يكشف  رشح  الكتب  لتلك  يتفق  مل  ملا 
احلجاب«)2(. وأناه إىل ختام )القواعد(، وسلك  فيه النمط األوسط الذي هو 
الطهارة،  كتاب  منه  فخرج  )القواعد(،  أول  من  ابتدأ  ثّم  االختصار،  إىل  أقرب 
وكتاب احلج، وكتاب الصالة)3(. توجد ألجزائه املختلفة نسخ يصل عددها إىل 
مئة وثالث وأربعني نسخة خمطوطة ومصورة موزعة يف مكتبات إيرانية كثرية)4(، 

منها سبع بخط املؤلف يف مكتبة السيد املرعيش)5(.  

وطبع طبعة حجرية يف جملدين)6(، وطبع بتحقيق مؤسسة النرش اإلسالمي، 
التابعة جلامعة املدرسني يف قم من )1416ه ـ-1418هـ(، اعتامدًا عىل اثنتي عرشة 

نسخة خمطوطة فضاًل عن النسخة احلجرية)7(.

19- مناسك احلج: كتاب يف فقه احلج والعمرة، رشحه السيد حممد بن 

)1( ينظر: الذريعة: 72/5، وأصول البحث: 174 - 175.
)2(  كشف اللثام: 106/1.

أنه توقف يف خالل كتاب الصالة سنة  الكتاب،  املعتمدة يف حتقيق  النسخ املخطوطة  يبدو من   )3(
)1131هـ(، وعلل املصنف سبب توقفه عن الرشح بقوله: »النثيال الناس عيّل لالستفتاء من 
مجيع ممالك اإلسالم حتى استوعب ذلك الليايل واأليام«. ينظر: كشف اللثام-املقدمة-: 27/1 

و48 و73.
)4( ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 659-655/8.

)5( ينظر: فهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 12/ 311.
)6( ينظر: الذريعة: 56/18.

)7( ينظر: كشف اللثام- املقدمة-: 69-67/1.
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عيل املكي، وعنوان الرشح )إظهار ما عندي بمنسك الفاضل اهلندي()1(، ونقل 
جماورته  سنة  كتبها  التي  فوائده  يف  الرشيف  احلسن  أبو  املوىل  الرشح  هذا  عن 
بمكة)2(. وتقدمت للفاضل رسالة )الزهرة يف مناسك احلج والعمرة(، فيحتمل 

احتادها هبذا الكتاب.

البهية(،  )الروضة  كتاب  البهية:  الروضة  رشح  يف  السوية  املناهج   -20
متن فقهي للشهيد الثاين)966هـ(، رشح فيه )اللمعة الدمشقية(، للشهيد األول 

)786هـ(، الذي صنّفه وهو يف سجن دمشق)3(.

وأمتنها  مادة،  وأعمقها  الروضة،  رشوح  أوسع  من  الرشح  هذا  ويعّد 
استدالالً. قال الشيخ أسد اهلل الكاظمي: »رأيت مجلة من جملداهتا يف العبادات، 
وهي مبسوطة مشحونة بالفوائد والتحقيقات، وتاريخ ختام كتاب الصالة منها 
منه  فيكون عمره مخسًا وعرشين سنة«)4(. توجد  بعد األلف،  سنة ثامين وثامنني 
نسخ كثرية يف مكتبات النجف، وكربالء، وسامراء، ومنه تسع وأربعون نسخة 

خمطوطة يف مكتبات إيران املختلفة )5(.

)1( توجد نسخة من الرشح يف جامعة طهران، رقمها )3049(. ينظر: فهرست كتابخانه مركزي 
دانشگاه هتران: 1993/10.

)2( ينظر: الذريعة: 272/22.
)3( ينظر: املصدر نفسه: 292/13.

)4( مقابس األنوار: 18.
 ،112/7 اجلنات:  وروضات   ،399/1 اإلرشاد-املقدمة-:  نكت  املراد يف رشح  غاية  ينظر:   )5(
والذريعة: 345/22، وفهرس الرتاث: 54/2، وخمطوطات مكتبة احلاج هدايتي، القسم /3، 

جملة تراثنا: العدد 4/ ص139، وفهرستواره دست نوشته هاي إيران: 81-80/10.
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خامسًا: الفلسفة واملنطق والكالم

1- حاشية عىل )رشح املواقف(: كتاب )املواقف( للقايض عضد الدين 
)ت816هـ()1(،  اجلرجاين  عيل  الرشيف  للسيد  والرشح  )ت756هـ(،  اإلجيي 
ذكر الشيخ آغا بزرگ أّن السيد عبد اهلل شرب)2(، نقل عن هذه احلاشية يف بعض 

تصانيفه)3(.

2- حاشية عىل )رشح اهلداية األثريية(: املتن يف الفلسفة واحلكمة ألثري 
كامل  للقايض  ورشحها  نحو660هـ(،  )املتوىف  األهبري  عمر  بن  مفضل  الدين 

الدين امليبدي احلسيني )ت911 هـ()4(.

3- احلكمة اخلاقانية: رسالة باللغة الفارسية يف ثالثة علوم، هي: املنطق، 
جلامعة  املركزية  املكتبة  خزانة  يف  منها  نسخة  توجد  واإلهليات،  والطبيعيات، 

طهران)5(.

طبقات  موسوعة  يف  اخلالصة  هذه  إليه  نسبت  املنطق:  خالصة   -4
الفقهاء)6(.

5- عون إخوان الصفا عىل فهم كتاب الشفا: يف احلكمة، خلّص فيه ثالثة 

)1( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 273/12.
)2( هو السيد عبد اهلل بن حممد رضا احلسيني الكاظمي، ولد يف النجف سنة)1188هـ(، من آثاره: 
األصول األصيلة والقواعد الرشعية، وجامع األحكام، تويف سنة )1242هـ(. فهرس الرتاث: 

.125/2
)3( ينظر: الذريعة: 137/6.

)4( ينظر: املصدر نفسه: 139/6، وموسوعة طبقات الفقهاء: 273/12.
)5( ينظر: فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه هتران : 464/8.

)6( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 273/12.
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علوم من كتاب )الشفاء( للشيخ الرئيس أيب عيل ابن سينا )ت428هـ(.

الشفا(،  تلخيص  يف  الصفا  إخوان  )عون  بعنوان  )الذريعة(  يف  وجاء 
مكتبة  يف  املؤلف  بخّط  منه  نسخة  توجد  أّنه  وذكر  الشفاء(،  )تلخيص  وبعنوان 
املجلس، وهي نسخة تامة، وتوجد منه نسخة ناقصة يف املكتبة الرضوية)1(. ومنه 
طهران)2(،  يف  الشورى  جملس  مكتبة  يف  اثنتان  تقدم؛  ما  سوى  أخر  نسخ  ثالث 

وواحدة يف املكتبة املركزية يف جامعة طهران)3(. 

وضّمن السيد جالل الدين اآلشتياين قساًم من كتاب )تلخيص الشفاء( يف 
كتابه )منتخبات آثار احلكامء()4(.

قال  واعتقادات،  كالم  موضوعه:  الفارسية،  باللغة  كتاب  النجاة:   -6
العامل  السيد  عن  رواه  ما  مؤلفه،  حياة  يف  عنه  النقل  »رأيت  بزرگ:  آغا  الشيخ 
نظام الدين حسن بن جعفر احلسيني يف هامش )األربعني( للشيخ عبد الصمد، 
املكتوب )1117(«)5(. وتوجد منه نسخة يف خزانة املكتبة الرضوية يف مشهد)6(.

ومعجم   ،318/2 العارفني:  هدية  وينظر:  و361/15.  و46/11،   ،423/4 الذريعة:   )1(
املؤلفني: 212/9، وفهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي: 14/4.

)2( لدينا منهام مصورتان، رقمهام)1920( و)1921(. 
)3( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جملس شورى: 417/5 و420، وفهرست كتابخانه 

مركزي دانشگاه هتران: 333/16.
)4( ينظر: منتخبايت  از آثار حكامي إيران : 543/3- 573. 

)5( ينظر: الذريعة: 57/24.
)6( فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي: 329/11.
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سادسًا: اللغة والنحو والبالغة

)ملّخص  أيضًا:  له  ويقال  البالغة،  علم  يف  التلخيص:  متحيص   -1
التلخيص(؛ ألّنه خلّص فيه )تلخيص املفتاح(، للخطيب القزويني)ت739هـ(، 
يف  للسكاكي)ت626هـ(،  العلوم(  )مفتاح  من  الثالث  القسم  فيه  رّتب  الذي 
ثالثة فنون: املعاين، والبيان، والبديع. قيل: هو أول تصنيف للفاضل اهلندي)1(.

إحدامها  طهران  جامعة  يف  املركزية  املكتبة  خزانة  يف  نسختان  منه  توجد 
أنه فرغ من املتن، أي من  مصورة)2(. وجاء يف آخر نسخة من رشح التمحيص 

)متحيص التلخيص( سنة )1073هـ( وهو ابن اثنتي عرشة سنة )3(.

2- التنصيص عىل معاين متحيص التلخيص: ويقال له )رس التمحيص(، 
املتقّدم، وقد أشار املصنف إىل  التلخيص(  الفاضل لكتابه )متحيص  وهو رشح 

املتن والرشح يف أول )كشف اللثام( )4(.

مصورة  طبعت  املرعيش)5(،  السيد  مكتبة  خزانة  يف  نسختان  منه  توجد 
إحدامها يف آخر كشف اللثام، يف طبعته احلجرية)6(. ومنه مصورة يف خزانة املكتبة 

)1( ينظر: روضات اجلنات: 112/7، والذريعة: 431/4، و204/22.
)2( ينظر: فهرست ميكروفيلم هاي كتابخانه  مركزي دانشگاه هتران: 679/1، وفهرست كتابخانه 

مركزى دانشگاه هتران : 464/8 و471.
الطبعة  اللثام/  التلخيص/ نسخة مصورة يف آخر كشف  التنصيص عىل معاين متحيص  ينظر:   )3(

احلجرية: 534/2.
)4( ينظر: كشف اللثام: 112/1. 

)5( ينظر: فهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 3/ 16.
الطبعة  اللثام/  التلخيص/ نسخة مصورة يف آخر كشف  التنصيص عىل معاين متحيص  ينظر:   )6(

احلجرية: 500/2 -534. 
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قم،  يف  اإلسالمي  الرتاث  إحياء  مركز  يف  وأخرى  طهران،  جامعة  يف  املركزية 
ونسخة يف خزانة مكتبة اجلامع الكبري يف يزد)1(.

)6ف  رقمها  الرضوية،  املكتبة  يف  منها  نسخة  الكافية:  عىل  حاشية   -3
834(، وأخرى يف كلية اإلهليات يف مشهد، رقمها)207( )2(.  

مكتبة  خزانة  يف  نسخة  منه  توجد  الفارسية،  باللغة  النحو:  خالصة   -4
السيدة فاطمة بنت موسى الكاظم 7 يف قم، رقمها)426( )3(.

من  مأخوذ  والبديع،  والبيان  املعاين  يف  فاريس  خمترص  العربية:  زبدة   -5
كتاب )املطول( لسعد الدين التفتازاين)ت 792هـ()4(، ألفه باسم ملك اهلند أيب 

الظفر حميي الدين حممد أورنك زيب عاملكري )1028- 1118هـ( )5(.

يف  وأخرى  قم،  يف  الگلپايگاين  السيد  مكتبة  خزانة  يف  نسخة  منه  توجد 
مكتبة السيد كتايب يف أصفهان)6(. 

املائة( للشيخ عبد  املائة: وهو رشح لكتاب )العوامل  العوامل  6- رشح 
يف  الرضوية  املكتبة  يف  نسختان  منه  توجد  هـ()7(.  )ت471  اجلرجاين  القاهر 

)1( ينظر: فهرست ميكروفيلم  هاي كتابخانه  مركزي دانشگاه هتران: 679/1، وفهرست نسخه 
هاي عكيس مركز إحياء مرياث إسالمي: 272/1.

)2(  ينظر: كشف اللثام-املقدمة-: 61/1. 
)3( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آستان حرضت معصومه : 36/2.

)4( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 273/12.
)5( ينظر: خمطوطات مكتبة احلاج هدايتي، القسم /2، جملة تراثنا: العدد 3/ ص81.

آية اهلل گلپايگاين: 2243/4، وفهرستواره دست  )6( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه 
نوشته هاي إيران: 1224/5.

)7( ينظر: روضات اجلنات: 112/7، وهدية العارفني: 318/2، والذريعة: 13 /372.
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مشهد)1(. ومنه أيضًا سبع عرشة نسخة غريمها يف سائر مكتبات إيران)2(. وطبع 
بتحقيق حممد زكي اجلعفري، يف مؤسسة دار احلجة، إيران، قم، سنة 1431هـ. 

أّنه ُنسب  إليه بعضهم)3(، وتقّدم  : نسبه  الكافية البن احلاجب  7- رشح 
ألبيه رشح عىل الكافية. وذكر بعضهم أّن رشح الفاضل عىل الكافية فاريس اسمه 
)البحر املّواج()4(، لكن )البحر املّواج( تفسري منسوب ألبيه، واملرّجح أنه للقايض 
شهاب الدين اهلندي احلنفي، وقد تقّدم ذلك عند ذكر شيوخه. وللفاضل حاشية 

عىل الكافية، تقّدم ذكرها.

معجم  وهو  الشامل،  أو  الفاتح،  املعجم  أي:  گريي:  عامل  فرهنگ   -8
فاريس، توجد منه نسخة يف خزانة مكتبة العالمة الطباطبائي يف شرياز)5(.

النحو(،  أصول  علم  يف  )االقرتاح  لكتاب  هتذيب  االقرتاح:  قراح   -9
للسيوطي )ت911هـ(، رتبه كأصله عىل مقدمة وسبعة كتب، توجد نسخة منه 
يف مكتبة السيد املرعيش، يف قم، رقمها)817/4(، وطبعت مصورة منها يف آخر 

كشف اللثام، يف طبعته احلجرية)6(.

للعقل  اهلادية  االقرتاح  )قراح  رسالة  فهذه  بعد،  »أما  مقدمته:  يف  وجاء 

)1( ينظر: الذريعة: 13 /372. وينظر: فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي: 
194/12 و373.

)2( ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 854/6.
)3( ينظر: هدية العارفني: 2/ 318، ورحيانة األدب: 284/4.

)4( ينظر: تالمذة العالمة املجليس: 63.
)5( ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي إيران: 991/7.

)6( ينظر: كشف اللثام: 474/2-499، وفهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 3/ 
.16
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الرصاح إىل أصول النحو الوضاح(، هّذبت فيها رسالة )االقرتاح( التي اقرتحها 
الشيخ الفاضل، واحلرب الكامل، عالمة عرصه، وأعجوبة دهره، مجال امللة واحلّق 
والدين جالل الدين السيوطي )أسكنه اهلل وسط جنانه، وكساه حلل رضوانه( 
احلشو  من  فيه  ملا  مسقطًا  ملطنباته،  موجزًا  لشتاته،  جامعًا  النحو  أصول  علم  يف 

والتطويل، جامعًا مع غاية اإلجياز حّق التفصيل«)1(.

احلسينية  املكتبة  منه نسخة يف ضمن جمموعة يف  بزرگ  آغا  الشيخ  ورأى 
يف  وزيري  مكتبة  خزانة  يف  واحدة  أخر؛  نسٍخ  سّت  منه  وتوجد  النجف)2(،  يف 
يزد، واثنتان يف خزانة املكتبة املركزية يف جامعة طهران، وواحدة يف خزانة املكتبة 
قم،  يف  اإلسالمي  الرتاث  إحياء  مركز  خزانة  يف  وواحدة  مشهد،  يف  الرضوية 

وأخرية يف خزانة مكتبة اجلامع الكبري يف يزد)3(.

10- الآللئ العبقرية يف رشح العينية احلمريية: وهو رشح للقصيدة العينية 
للسيد إسامعيل بن حممد احلمريي )173هـ()4(، التي نظمها يف بيان فضل أهل 

)1( قراح االقرتاح/ نسخة مصورة يف آخر كشف اللثام/ الطبعة احلجرية: 474/2.
)2( ينظر: الذريعة: 64/17. 

)3( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه وزيري يزد: 887/3، وفهرست كتابخانه مركزي 
دانشگاه هتران: 464/8، وفهرست ميكروفيلم هاي كتابخانه  مركزي دانشگاه هتران: 679/1، 
وفهرست نسخه خطي اهدايي رهرب انقالب به كتابخانه آستان قدس رضوي: 324، وفهرست 
نسخه هاي عكيس مركز إحياء مرياث إسالمي: 272/1، وفهرستواره دست نوشته هاي إيران: 

.168/8
)4( هو إسامعيل بن حمّمد احِلْمرَيي، أبو هاشم، شاعر متقّدم، أكثر شعره يف مدح أهل البيت)عليهم 
ثالث ثالثة  الفرج األصفهاين  أبو  ببغداد، وقيل بواسط، سنة )173هـ(. جعله  السالم(. مات 
هم أكثر الناس شعرًا يف اجلاهلية واإلسالم، كام عّده أبو عبيدة أشعر املحدثني. ينظر: األغاين: 

167/7، وروضات اجلنّات: 103/1، الكنى واأللقاب: 334/2.
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البيتB، ومطلعها: 1
ــُع َمــرَب ــوى  بــالــلِّ ــٍرو  ــم َع ــُع)1(ألُمِّ  ــَق ــْل ــُه َب ــالُم طــامــســٌة أع

وتراكيبها،  العربية  بمفردات  الفاضل  إحاطة  عىل  يدل  متني،  رشح  وهو 
فّن من  كّل  من  قد وجد  الرجل  دليل عىل كون  أقوى  »وهو  اخلوانساري:  قال 

فنون العربية ُأّسه وكنزه«)2(. وقد فرغ منه يف )1089هـ(.

ذكر الشيخ آغا بزرگ أّن النسخة عند احلاج موىل عيل اخلياباين التربيزي 
وتارخيها  رقمها)1870(،  طهران،  جامعة  يف  ونسخة  األيام(،  )وقائع  صاحب 
)1098هـ()3(. ومنه نسخة أخرى يف جامعة طهران، ومصورة يف مكتبة مركز 
طهران،  يف  مروي  مدرسة  خزانة  يف  ونسخة  قم،  يف  اإلسالمي  الرتاث  إحياء 
واثنتان يف خزانة مكتبة السيد املرعيش، إحدامها بخط املؤلف، ونسخة يف جمموعة 
السيد حممد عيل القايض يف تربيز، ونسخة يف خزانة املكتبة الوطنية يف طهران)4(.

قم،  يف  الصادق7ونرشها،  ــام  اإلم مؤسسة  بتحقيق  الــرشح  وطبع 
سنة)1421هـ(، اعتامدًا عىل نسختي خزانة مكتبة السيد املرعيش)5(.

الفاضل  رشح  وهو  التلخيص:  ملخص  فهم  عىل  احلريص  منية   -11

)1( ديوان السيد احلمريي: 128.
)2( ينظر: روضات اجلنات: 112/7.

)3( الذريعة: 260-259/18. 
)4( ينظر: فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه هتران: 171/8و476، فهرست نسخه هاي خّطي 
مدرسة  كتابخانه  خطي  هاي  نسخه  وفهرست  و197/5،   ،84/2 مرعيش:  اهلل  آية  كتابخانه 
 ،202/1 إسالمي:  مرياث  إحياء  مركز  عكيس  هاي  نسخه  وفهرست   ،211 هتران:  مروي 

وفهرستواره دست نوشته هاي إيران: 988/8.
)5( ينظر: الآللئ العبقرية: 51.
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لكتابه )متحيص التلخيص( املتقّدم، وأشار إليه املصنف يف أول )كشف اللثام(، 
وأحال إليه يف رشح العينية هبذا العنوان )1(. وجاء يف بعض املصادر بعنوان)منّبه 

احلريص عىل فهم ملخص التلخيص()2(.

منه نسختان يف خزانة مكتبة وزيري يف يزد بخط املؤلف، ونسخة يف خزانة 
مكتبة شاه چراغ  يف شرياز بخط املؤلف أيضًا)3(.

يكون  أن  وحيتمل  التلخيص(،  متحيص  معاين  عىل  )التنصيص  له  وتقدم 
العينية بقوله:  إليه يف رشح  كتاب )منية احلريص( رشحًا آخر غريه؛ ألنه أحال 
»وقد بسطنا الكالم يف ذلك يف كتابنا )منية احلريص عىل فهم رشح التلخيص(، 
وّفقنا اهللّ سبحانه إلمتامه«)4(. وقد فرغ من رشح العينية سنة )1089هـ(، فذلك 
من  فرغ  أنه  تقدم  وقد  )1089هـ(.  سنة  بعد  احلريص(  من)منية  فرغ  أّنه  يعني 

)التنصيص( سنة )1073هـ(.

12- موضح أرسار النحو: وهو الكتاب مورد البحث، وسيأيت احلديث 
عن منهجه  وعن نسخه املخطوطة يف الفصلني الثاين والثالث بإذن اهلل. 

احلجب  وكشف   ،112/1 اللثام:  كشف  وينظر:   .569 العينية:  رشح  يف  العبقرية  الآللئ   )1(
واألستار: 3197/569، وإيضاح املكنون: 596/2، والذريعة: 333/13، ومعجم املؤلفني: 

.212/9
)2( ينظر: الذريعة: 50/1، و431/4، و87/14، و361/22، و202/23.

)3( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه وزيري يزد: 887/3، فهرست نسخه هاي خطي 
كتابخانه شاه چراغ شرياز: 85/3.

)4( الآللئ العبقرية يف رشح العينية: 569.
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سابعًا: التاريخ 

1- كفاية الذاكرين: جاء يف )الذريعة( أّنه كتاب فاريس مطبوع يف مقتل 
وتاريخ(،  )مقتل  كتاب  من  نسخة  ويف  ألحد.  ينسبه  ومل   ،)1(Aاحلسني اإلمام 
يف  نقل  املؤلف  أّن  ورد  خوانسار،  علوي العلمية يف  مدرسة  خزانة  يف  حمفوظة 

املجلس التاسع والسبعني عن الفاضل اهلندي يف )كفاية الذاكرين()2(.

ثامنًا: الفهرسة

1- فهرست كنز الفوائد: وهو للشيخ أيب الفتح حممد بن عيل الكراجكي 
)ت449هـ(، قال الشيخ آغا بزرگ: »وقد صنف الفاضل اهلندي هلذا الكتاب 
فهرسًا رأيته بخطه«)3(. وكتاب كنز الفوائد من أكثر الكتب حاجة إىل الفهرس، 
عنوان  حتت  تندرج  ال  متفرقة  وموضوعات  كثرية  رسائل  عىل  يشتمل  لكونه 

واحد.

)1( ينظر: الذريعة: 91/18. 
كتابخانه مدرسه  إيران: 1158/9، ونسخه هاي خطي  نوشته هاي  ينظر: فهرستواره دست   )2(
ش(:  )1372هـ  سنة   ،)22( العدد  الرابعة،  السنة  پژوهش(  )آينه  جملة  خوانسار،  علوي 

ص106/ تسلسل املخطوط يف البحث )49( عنوانه )مقتل وتاريخ(.
ينظر:  الفوائد،  كنز  من  املفهرسة  النسخة  لديه  أّن  آخر  موضع  يف  وذكر   ،161/18 الذريعة:   )3(

الذريعة: 12/20.





الفصل الثاين
الكتاب

املبحث األول
العنوان، والتوثيق، وتاريخ التصنيف، ودوافعه

عنوان الكتاب
أّنه  األوىل  للوهلة  النحو(  قارئ عنوان كتاب )موضح أرسار  يتصّور  قد 
رشح وتوضيح لكتاب عنوانه )أرسار النحو(؛ ذلك ألّن أغلب مؤلفات الفاضل 
األصفهاين يدور حول الرشح واإليضاح والتعليق والتلخيص والتهذيب، لذلك 
متحيص  معاين  عىل  و)التنصيص  التلخيص(،  )متحيص  آثاره:  بني  من  وجدنا 
التلخيص(، و)عون إخوان الصفا عىل فهم كتاب الشفاء(، و)قراح االقرتاح( يف 
هتذيب كتاب االقرتاح، و)كاشف أرسار اليقني يف رشح معامل الدين(، و)كشف 
اللثام عن قواعد األحكام(، و)املناهج السوية يف رشح الروضة البهية(، وغريها 

ممّا يدّل عىل البيان والرشح واإليضاح.

ومع أّن هناك كتبًا سبقت املؤلف بعنوان )أرسار النحو( أو نحوه، منها: 
)أرسار النحو( البن درستويه )ت347هـ(، و) امُلخرَتع يف إذاعة رسائر النحو(، 
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أليب احلجاج األعلم الشنتمري )ت 476هـ(، و)أرسار النحو( البن كامل باشا 
)ت981هـ(،  الرومي  الدين  لزين  النحو(  يف  األرسار  و)إظهار  )ت940هـ(، 
لكن ليس ثمة صلة سوى وحدة املوضوع بني )موضح أرسار النحو( وبينها، ال 

من حيث املنهج، وال من حيث األسلوب، وهو ليس رشحًا ألحدها.

مقدمة  يف  وذكره  ابتداًء،  الفاضل  اختاره  عنوان  أّنه  مقدمته  من  ويتبني 
الكتاب، ويف نايته، دون أدنى اختالف فيه، قال يف املقدمة: »وأردُت أن ُأسّميه 
بعد أن ُأمتّمه بـ)ُموِضح أرساِر النّحو(«)1(. وقال يف نايته: »وسّميته بعد أن أمتمُته 

بـ)ُموِضح أرسار النحو(«)2(.

الساج )ت316هـ(  ابن  فقد أطلق  النحو؟  ما هو مراده من أرسار  أما   
النحو(، قال يف )األصول(:  العامة )أرسار  النحو وقواعده وأحكامه  عىل علل 
»فقد أعلنت يف هذا الكتاب أرسار النحو، ومجعته مجعًا حيرصه، وفصلته تفصياًل 
العربية(  )أرسار  كتابه  من  )ت577هـ(  األنباري  ابن  مراد  وكذلك  يظهره«)3(. 

ذكر العلل واحلكم واألسباب اخلفّية)4(.

وبالرجوع إىل بحث الفاضل وأسلوبه يف تناول الدرس النحوي، يّتضح 
أنه يريد بأرسار النحو ما أراد ابن الساج وابن األنباري عينه، وهو إيضاح العلة 
املراد،  النّص اآليت يكشف عن هذا  املسائل، ولعل  النحوي يف خمتلف  واحلكم 
قال: »فإن قلَت: أّي رّس يف إعراب املفرد املنرصف واجلمع املكّس املنرصف بام 
هو األصل يف احلركة...؟ قلُت: أّما األول فالّن املفرد أصٌل، واإلعراب باحلركة 

)1( موضح أرسار النحو: 1.
)2( املصدر نفسه: 237.

)3( األصول يف النحو: 56/1.
)4( ينظر: أرسار العربية: 11- املقدمة. بتحقيق: حممد حسني شمس الدين.
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أصل اإلعراب باحلرف، واحلركات الثالث يف األحوال الثالث أصل احلركتني 
بيان  يراد هبا  فلفظة )رّس(  الثالث، وأعطي األصل األصل...«)1(.  يف األحوال 

علة املسألة وحكمها.

من  فهو  العربية(،  )أرسار  األنباري  ابن  كتاب  بعنوان  متأثر  أّنه  ويبدو 
طريق  عن  وأحكامه  النحو  علل  الفاضل  تناول  وقد  أعتمدها،  التي  مصادره 
السؤال واجلواب، عىل وفق طريقة ابن األنباري، وهو أسلوب درج عليه الفاضل 

يف بعض آثاره)2(.

توثيق نسبته
الكتاب يف  إليها هذا  التي رجعت  املتقدمة  املؤلف  ترمجة  تذكر مصادر  مل 
ضمن آثاره، ومع ذلك يمكن اجلزم بصّحة نسبته إىل الفاضل األصفهاين؛ وذلك 
لتضافر جمموعة من القرائن عىل ثبوت هذه النسبة، وكونا أمرًا متفقًا عليه  بام ال 

يدع جماالً للشك، وهي: 

1- مل تكن هذه النسبة حمل ريٍب أو خالف من أحد، ومل يّدع أحٌد نسبة 
هذا الكتاب إىل غري الفاضل األصفهاين.

الفاضل األصفهاين بشكل واضح ورصيح  إىل  الكتاب منسوبًا  2- جاء 
يف  املعتمدة  طهران،  جامعة  يف  املركزية  املكتبة  خزانة  يف  املحفوظة  نسخته  يف 
حتقيقنا برمز)ط(، وهي تقع يف جمموع كله للمؤلف، رقمه )1864(، ومكتوب 
بخّط يرجع إىل القرن احلادي عرش)3(، وفيه: )إثبات الواجب من الورقة1- إىل 

)1( موضح أرسار النحو: 14.
)2( ينظر: الآللئ العبقرية: 92 و144 و245 و248.

 ،471-470/8 هتران:  دانشگاه  مركزي  كتابخانه  وفهرست   ،64/17 الذريعة:  ينظر:   )3(
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من  اخلاقانية  و)احلكمة  اىل111(،   -89 الورقة  من  االقرتاح  و)قراح   ،)88
الورقة111- اىل162(، و)ملخص التلخيص، أو متحيص التلخيص  من الورقة 
163- اىل193(، و)موضح أرسار النحو من الورقة 196- إىل 241(، ومجيعها 

من مصنفاته)1(.

3- التشابه بني هذا الكتاب وسائر كتب املؤلف األخر يف بعض الظواهر 
قوله:  نحو  واخلرب،  االسم  حمذوفة  )ليس(  استعامله  منها:  املشرتكة،  األسلوبية 
بعد اإلضافة جمرد دعوى البّد هلا من  )الضارب(  ُأدخل عىل  الالم  بأّن  »القول 

دليل، وليس«)2(. أي وليس هناك دليل.

الغري  الناقص  »املرّكب  قوله:  نحو  )غري(،  عىل  )ال(  إدخاله  ومنها: 
التقييدي«)3(.

 ومنها: استعامله )سواء( من دون مهزة التسوية بعدها)4(. هذا فضاًل عن 
طريقته يف االختصار، ونزعته احلوارية يف احلجاج عند عرض املسائل.

ويف  املتأخرين،  من  له  ترجم  من  أغلب  عند  إليه  الكتاب  هذا  نسب   -4

وفهرستواره دست نوشته هاي إيران: 669/5 رقم135137، و374/10 رقم279991.
)1( ينظر: فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه هتران : 464/8 -471.

وكشف   ،79 العبقرية:  والآللئ  و197،  و173،   ،94 وينظر:   ،118 النحو:  أرسار  موضح   )2(
اللثام: 409/1، و70/6، و102/7، و199، و246، و293، و386/10.

و304،  و288،   ،193 العبقرية:  والآللئ  و20،   ،8 ص  وتنظر:   ،5 النحو:  أرسار  موضح   )3(
وكشف اللثام: 207/1، و275، و287، و310، و314، و378، وموارد أخر كثرية.

)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 5، و9، و17، و38، وموارد أخر كثرية، والآللئ العبقرية يف رشح 
العينية احلمريية: 114، و147، و150، و173، وموارد أخر كثرية، وكشف اللثام: 163/1، 

و262، و298، و312، وموارد أخر كثرية.





75  .............................................................................. تاريخ تصنيفه 

ذكر  أمهلت  فقد  املتقدمة  املصادر  أما  اإليرانية)1(،  املخطوطات  مؤلفي  فهرس 
أغلب كتبه، وركزت عىل تراثه الفقهي واألصويل.

تاريخ تصنيفه
الكتاب عن زمن  اّتفقت عىل ذكر  التي  املتأخرة  مل تفصح مراجع الرتمجة 
املرعيش،  السيد  مكتبة  خزانة  يف  املحفوظة  النسخة  آخر  يف  ورد  أّنه  إال  تأليفه، 
الثالثاء من شهر شوال  الفراغ منه يوم  أّنه وقع  برمز )ش(:  املعتمدة يف حتقيقنا 

سنة )1104هـ(.

 ويبدو أّن هذ التاريخ هو تاريخ النسخ، ال تاريخ التأليف؛ ذلك ألن نسخة 
خزانة املكتبة املركزية يف جامعة طهران، قد كتبت يف القرن احلادي عرش، وهي 
للمؤلف، كتب بعضها يف )1073هـ(،  تقع يف ضمن جمموع يضّم مخسة كتب 
وبعضها يف)1097هـ(، فإذا افرتضنا أّن تاريخ تصنيف الكتاب هو )1104هـ(، 
أي بداية القرن الثاين عرش، فكيف يكون مكتوبًا يف القرن احلادي عرش؟ فال بّد 

أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ كتابة النسخة، وليس تاريخ تصنيف الكتاب.

ومهام يكن، فالراجح أّن تأليف الكتاب كان يف القرن احلادي عرش، وأّن 
النسخ،  تاريخ  املذكور يف ناية نسخة )ش(، أي سنة )1104هـ(، هو  التاريخ 
وربام يساعد عىل ذلك أّن مفهريس خزائن املخطوطات عّدوا هذه السنة تارخيًا 

لكتابة النسخة)2(.

الفقهاء: 273/12، وفهرستواره  : 60/1، وموسوعة طبقات  اللثام-املقدمة-  ينظر: كشف   )1(
دست نوشته هاي إيران: 849/11، ذكره ضمن جمموعة كتب للمؤلف، عددها سبعة وثالثون 

كتابًا، توجد هلا نسخ خطية يف خزانات املخطوطات اإليرانية.
)2( ينظر: فهرست نسخه هاي خّطي كتابخانه آية اهلل مرعيش: 97/7، وفهرستواره دست نوشته 
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الدافع إىل تصنيفه 
بدأ الفاضل كتابه بمقدمة بنّي فيها بعد احلمد والصلوات سبب تأليف هذا 
الكتاب، فقال: »أّما بعد، فاعلموا إخواين- أّيدكم اهلل - أّنه قد التمس منّي بعض 
خاّلين، وخّلص إخواين- بّلغه اهلل ما يتمنّاه- وقد كان مشتغاًل بالدرس عندي، 
املثاين، أن  الدقائق من  املعاين، واقتباس  اقتناص احلقائق من  إىل  له شوٌق  وكان 
أكتب له كتابًا يف علم النحو، متنّكبًا عن اإلجياز املخّل، واإلسهاب املمّل، مشتماًل 
عىل قواعده وعوائده، وحتقيقاته وفوائده، حمتويًا عىل املذاهب احلّقة عندي، ودفع 

ُشبه املخالفني يل، وأسعفته بموجب ملتمسه، فرشعت يف تأليفه«)1(.

فالكتاب استجابة طيبة من لدن الفاضل األصفهاين ألحد تالمذته، الذي 
يؤكده  الذي  التعليمي،  اجلانب  تأليفه  وراء  من  ويدف  اسمه،  يذكر  أن  يشأ  مل 

انطالقًا من  أسلوبه يف عرض دروسه النحوية.

إحصاًء  تناوهلا  التي  النحو  أبواب  يف  األقسام  إحصاء  إىل  ميله  ذلك  من 
أقسام  يف  كام  أمثلتها،  مع  األقسام  حلرص  اجلدول  استعامل  إىل  يلجأ  وقد  دقيقًا، 

الصفة املشبهة)2(، كي يتمكن التلميذ من حفظها واإلحاطة هبا.

ومن ذلك طريقته يف توليد التساؤالت التي قد تدور عىل لسان التلميذ، ثم 
ينربي لإلجابة عنها، عىل طريقة )فإن قلَت، قلُت(، أي إن قلَت معرتضًا أو سائاًل 

أيا التلميذ، قلُت لك يف اجلواب.

هاي إيران: 669/5 ، و374/10.
)1( موضح أرسار النحو: 1.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 167.
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ومن ذلك أيضًا اخلطاب الذي يوّجهه مرارًا إىل التلميذ بقوله عند االنتقال 
عبارات  أحيانًا  هبا  يستبدل  وقد  فاعلم«.  هذا  عرفت  »إذا  آخر:  إىل  مطلب  من 
مشاهبة، نحو قوله: »إذا نقشت صورة ما تلونا عليك يف صفحة خاطرك فاعلم«. 
وقوله: »إذا متّهد هذا فاعلم«. وقوله: »إذا حفظت ما تلونا عليك فاعلم«. وقوله: 
وقوله:  فاعلم«.  قرأنا عليك  ما  »إذا حتّققت  وقوله:  فاعلم«.  ذلك  »إذا حتّققت 
»وإذا عرفت ما حّررنا لك فاعلم«. وقوله موصيًا: »واحلّق ما ذكرنا، فتثّبت به، 
التعليمي الذي  وُصم عن استامع غريه« وغريها)1(. وكل ذلك يدّل عىل اهلدف 

يبتغيه الفاضل من هذا الكتاب.

من هنا يمكن القول إّن هذا الكتاب يمثل أنموذجًا من منهجية الدرس 
أسلوب  عن  ويعرّب  اهلجريني،  عرش  والثاين  عرش  احلادي  القرنني  يف  النحوي 
يتميز  العربية، والذي  البيئة  النحو يف غري  تناول  الدين يف  األصوليني من علامء 
اإلحاطة  قصد  مع  الشديد  االختصار  إىل  وامليل  الرصف،  عن  النحو  بفصل 
والشمول، وامليل إىل اإلحصاء، ولعل ذلك ما يتطلبه االجتاه التعليمي للنحو يف 

تلك املرحلة.

واستطاع الفاضل أْن يصنف كتابًا نحويًا يشتمل عىل أبواب النَّحو جّلها 
بأسلوب تعليمي ميسَّ َتسهل العودة إليه واإلفادة منه، وقد متّيز بجودة الرتتيب 
والتنسيق، ووضوح املعنى يف أغلب مضامينه، وحسن االستدالل وقوة اإلقناع، 

وكل ذلك يربز أمهية هذا الكتاب وقيمته من الناحية العلمية.

)1( موضح أرسار النحو: 8، و17، و19، و23، و33، و52، و54، و150.
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املبحث الثاين
حمتوى الكتاب ومنهجه ولغته

أوالً: حمتوى الكتاب وتبويب مفرداته
يشتمل الكتاب عىل مقدمة وثالثة أبواب، وقد جعل موضوعات النحو 
املختلفة تنضوي يف هذه األبواب. الباب األول: يف االسم، وهو أطول األبواب، 

الباب الثاين: يف الفعل، الباب الثالث: يف احلرف.

أصل  كون  البرصيني  لرأي  اختياره  مع  متطابقًا  التقسيم  هذا  جاء  وقد 
بغريه  قائم  ملعنى  اسم  »وهو  املصدر:  حّد  يف  قال  فقد  املصدر،  هو  االشتقاق 
ُيشتّق منه الفعل«)1(. وذكر أّن يف الفعل»فرعيتني؛ أحدمها: اشتقاقه من املصدر 
الذي هو اسم. وثانيهام: أّنه معنًى قائٌم بفاعله، فكان فرعًا للفاعل؛ ألّنه صفٌة له، 

ومتأخٌر عنه«)2(.

وفيام يأيت تفصيل هذه األقسام: 

1- املقدمة: وقد مّهد هلا بصفحة واحدة بدأها بحمد اهلل تعاىل، والصالة 
عىل نبيه وعىل آله وصحبه، ثّم ذكر العلة التي من أجلها صنف الكتاب، واالسم 

)1( موضح أرسار النحو: 161.
)2( املصدر نفسه: 176.
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الذي اختاره له، ومن ثّم تناول يف املقدمة أقسام اللفظ، فجعله موضوعًا ومهماًل، 
وقسم االسم املوضوع عىل اثني عرش قساًم.

2- الباب األول: تضّمن هذا الباب أصناف األسامء املبنية، وجعلها ثامنية، 
هي: املضمر، واسم اإلشارة، واسم املوصول، واسم الفعل، واملركب، والكناية، 

والصوت، والظروف املبنية.

وتضمن أيضًا املعرب من األسامء، فجعله يف ثالث مقاالت: 

املقالة األوىل: يف املرفوعات، وتشتمل عىل ثامنية فصول؛ األول: الفاعل، 
والثاين: مفعول ما مل ُيسّم فاعله، والثالث: املبتدأ، والرابع: اخلرب، واخلامس: خرب 
)إن( وأخواهتا، والسادس: خرب)ال( النافية للجنس، والسابع: اسم )ما( و)ال( 

املشبهتني بـ)ليس(، والثامن: اسم )كان( وأخواهتا.

واملقالة الثانية: يف املنصوبات، وتضّمنت اثني عرش فصاًل، األول: املفعول 
املطلق، والثاين: املفعول به، وجعل املنادى، وما ُأضمر عامله عىل رشيطة التفسري 
قياسًا.  به وجوبًا  املفعول  والتحذير، واإلغراء، يف مواضع حذف  )االشتغال(، 
والثالث: املفعول فيه، والرابع: املفعول له، واخلامس: املفعول معه، والسادس: 
وأخواهتا،  )كان(  خرب  والتاسع:  املستثنى،  والثامن:  التمييز،  والسابع:  احلال، 
اجلنس،  لنفي  التي  )ال(  اسم  عرش:  واحلادي  وأخواهتا،  )إن(  اسم  والعارش: 

والثاين عرش: خرب )ما( و)ال( املشبهتني بـ)ليس(.

واملقالة الثالثة: يف املجرورات، وبحث فيه ما اشتمل عىل عالمة املضاف 
إليه، وهي اجلّر، وجعل حروف اجلّر يف الباب الثالث.

وحدودها  وأقسامها  االسم  توابع  يف  فصٌل  نفسه  الباب  يف  ذلك  وتبع 
وأحكامها، وتضّمن مخس فوائد؛ األوىل: يف النعت، والثانية: يف العطف باحلرف، 
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والثالثة: يف التأكيد، والرابعة: يف البدل، واخلامسة: يف عطف البيان.

ثّم عرض يف آخر هذا الباب أحكام بعض األسامء املنفردة، فجعلها أحد 
املذكر  والثالث:  والنكرة،  املعرفة  والثاين:  العدد،  أسامء  األول:  مقصدًا؛  عرش 
والسابع:  املصدر،  والسادس:  املجموع،  واخلامس:  املثنى،  والرابع:  واملؤنث، 
اسم  والعارش:  املشبهة،  الصفة  والتاسع:  املفعول،  اسم  والثامن:  الفاعل،  اسم 

التفضيل، واحلادي عرش: بيان غري املنرصف وأحكامه.

3- الباب الثاين: تضّمن هذا الباب معرفة أحكام الفعل وأقسامه، وجعله 
يف  األول:  فصول؛  بستة  وأحلقه  واألمر،  واملضارع،  املايض،  أقسام:  ثالثة  عىل 
األفعال  بيان  يف  والثالث:  القلوب،  أفعال  بيان  يف  والثاين:  واللزوم،  التعدي 
التعّجب،  فعل  بيان  يف  واخلامس:  املقاربة،  أفعال  بيان  يف  والرابع:  الناقصة، 

والسادس: يف بيان أفعال املدح والذم.

عرش  سبعة  وجعلها  احلروف،  الباب  هذا  تضّمن  الثالث:  الباب   -4
نوعًا؛ األول: حروف اجلر، والثاين: احلروف املشبهة بالفعل، والثالث: حروف 
العطف، والرابع: حروف التنبيه، واخلامس: حروف النداء، والسادس: حروف 
اإلجياب، والسابع: حروف الزيادة، والثامن: حرف التفسري، والتاسع: حروف 
املصدر، والعارش: حروف التخصيص، واحلادي عرش: حرف التقريب، والثاين 
حرف  عرش:  والرابع  الرشط،  حروف  عرش:  والثالث  االستفهام،  حرفا  عرش: 
الردع، واخلامس عرش: تاء التأنيث الساكنة، والسادس عرش: التنوين، والسابع 

عرش: نون التأكيد.

هذا هو املنهج الذي ارتضاه الفاضل األصفهاين لرتتيب كتابه، وهو حيذو 
أّن  ما خال  العام،  اهليكل  تبويب  )الكافية( من حيث  احلاجب يف  ابن  فيه حذو 
يف  ذلك  يرد  ومل  عرش،  االثني  املوضوع  اللفظ  أقسام  املقدمة  يف  ذكر  الفاضل 
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)الكافية(، وهناك بضعة اختالفات تتعلق بالتفاصيل نحو: تقديم بعض مفردات 
األبواب وتأخريها، أو اختالف عددها.

ولعل أهم ما يالحظ يف باب األسامء أّن ابن احلاجب تابع الزخمرشي يف 
)املفصل(، فجعل قسم املبنيات من األسامء بعد التوابع، يف حني قّدمها الفاضل 
بل هو   ، امُلعَرب غري حمصوٍر يف حدٍّ أّن االسم  باب االسم)1(؛ ألنه ذكر  أول  يف 

ماعدا املبنّي، فلذلك بدأ باملبنّي)2(.

وجعل ابن احلاجب االسم غري املنرصف يف بداية قسم األسامء)3(، وبحثه 
الباب  املنفردة، يف  املقصد األخري من مقاصد أحكام بعض األسامء  الفاضل يف 
األول)4(. ويف هذه املقاصد أيضًا جعل الفاضل املعرفة والنكرة بعد العدد)5(، يف 

حني قّدم ابن احلاجب املعرفة والنكرة عىل العدد)6(.

وبحث ابن احلاجب التنازع يف العمل عند ذكر الفاعل يف املرفوعات)7(، 
وخيلو منه كتاب الفاضل. وأضاف الفاضل إىل املرفوعات اسم كان وأخواهتا)8(، 

ومل يذكره ابن احلاجب.

ما  )فعل  للمجهول  املبني  الفعل  احلاجب  ابن  جعل  األفعال  باب  ويف 

)1( ينظر: الكافية: 32.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 23.

)3( ينظر: الكافية: 12.
)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 171.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 147.
)6( ينظر: الكافية: 37.

)7( ينظر: املصدر نفسه: 14.
)8( ينظر: موضح أرسار النحو: 62.
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يف  إليه  باإلشارة  الفاضل  اكتفى  حني  يف  األفعال)1(،  مبحث  يف  فاعله(  يسّم  مل 
الفصل الثاين من فصول مرفوعات األسامء )مفعول ما مل ُيسّم فاعله()2(، مليله إىل 

االختصار وجتنب التكرار.

ويتبني لنا حرص الفاضل عىل متابعة ابن احلاجب يف هيكلة كتابه بالرجوع 
باب  يف  التنوين  أنواع  جعل  عىل  النحاة  درج  فقد  كتابه،  يف  التنوين  موضع  إىل 
عرش  السادس  النوع  إىل  فيه  الكالم  الفاضل  ُيرجئ  حني  عىل  االسم،  خواص 
من باب احلروف، يف آخر الكتاب، مقلدًا ابن احلاجب الذي أفرد له بابًا يف آخر 

)الكافية()3(. 

كتابه  تضمني  إىل  يميل  األصفهاين  الفاضل  أّن  تقّدم  مما  وواضــح 
الرصف،  ومباحث  النحو  مباحث  بني  يفِصل  وأّنه  حمضة،  نحوية  موضوعات 
الساكنني،  والتقاء  والوقف،  كاإلمالة،  رصفية  مباحث  كتابه  يضّمن  مل  لذلك 
واإلبدال، واإلعالل، واإلدغام. ومل جيعل يف باب األسامء: املصغر، واملنسوب، 
واملقصور واملمدود، وأسامء الزمان واملكان، واسم اآللة، وأقسام االسم الثالثي، 
والرباعي، واخلاميس. ومل يبحث يف الباب األفعال الفعل الثالثي املجرد واملزيد، 

والفعل الرباعي املجرد واملزيد وغريها، كام يف بعض كتب النحو األخر.

من هنا فإّن الفاضل قد نج منهجًا يقوم عىل التخصص يف التأليف، لذلك 
نجده حييل عىل علم الرصف يف بضعة مواضع من كتابه، فقال عن صيغ مجوع 
ُبّينت يف علم الرصف«)4(. وقال عن صيغ املصدر القياسية يف غري  الكثرة: »قد 

)1( ينظر: الكافية: 46.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 49.

)3( ينظر: الكافية: 56، وموضح أرسار النحو: 236.
)4( موضح أرسار النحو: 159.
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و)استفعل(  غري،  ال  و)فِْعالل(  )َفْعَلَلة(  مصدره  )َفْعَلَل(  أّن  ُقّرر  »قد  الثالثي: 
عن  وقال  الرصف«)1(.  من  معلوٌم  هو  ممّا  ذلك  غري  إىل  )االستفعال(  مصدره 
موضعها  وإّنام  هاهنا،  مضبوطٍة  غري  خمالفٌة،  »وصيغتها  املشبهة:  الصفة  صيغ 

الرصف«)2(.

ابن احلاجب يف )الكافية(، الذي حرص عىل الفصل  يتابع  وهو يف ذلك 
بني موضوعات النحو، وموضوعات الرصف، فخّص األوىل بكتاب )الكافية(، 
وخّص الثانية بكتاب )الشافية(. ومع ذلك فيمكن أن القول بامتداد هذا النهج 

يف التأليف إىل زمان الفاضل األصفهاين.

ثانيًا: طريقة عرض موضوعات النحو
املعنى  عىل  ويركز  النحوية،  احلــدود  ببيان  أوالً  املصنف  يتّم   -1
من  املصطلح  املعنى  تعريف  »املقصود  املبتدأ:  تعريف  يف  يقول  االصطالحي، 

املبتدأ، وهو أخّص من املبتدأ باملعنى اللغوي«)3(.

من هنا فهو ال يعبأ باملعنى اللغوي، بل يرى أّنه ليس مهاًم، وال يليق بكتب 
غلطًا  ويعّده  واملتوسطة،  املطّولة  الكتب  بعض  يف  يذكر  وإّنام  املخترصة،  النحو 
يقول يف تعريف احلال: »وهو  املعنى االصطالحي،  به عن  إذا استغني  وممنوعًا 
االسم الداّل عىل هيأة الفاعل أو املفعول التي هي حني الفعل له، نحو: )راكبًا( يف 
قولك: )جاءين زيٌد راكبًا(، فاّنه يدّل عىل الركوب، وهو هيأٌة لزيٍد حني جميئه، فقد 
علم من قولنا: )حني الفعل( أّن زمان احلال جيب أن يكون مقارنًا لزمان الفعل.

)1( املصدر نفسه: 162.

)2( املصدر نفسه: 166.
)3( املصدر نفسه: 52.
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فإن قلَت: قد عّرفه بعضهم: بأّنه هيأة الفاعل أو املفعول، أهو صحيٌح أم 
ال؟ قلُت: ال، أّما أوالً: فألّنه إن أراد تعريف احلال االصطالحي، فظاهر الفساد؛ 
ألّن النحو إّنام يتعّلق بأحوال األلفاظ، واهليأة ليست لفظًا. وإن أراد تعريف احلال 
، وإّنام يذكر يف بعض الكتب املطّولة واملتوسطة مع املعنى  اللغوي فهو ليس بمهمٍّ

االصطالحي، فذكر املعنى اللغوي بدون االصطالحي غلٌط ممنوٌع.

وأّما ثانيًا: فألّنه إن أراد االصطالحي- كام هو الظاهر- فالبّد من التقييد 
بـ)حني الفعل( كام ذكرنا«)1(.

وتأسيسًا عىل ما تقدم، مل يذكر الفاضل املعنى اللغوي يف احلدود النحوية، 
إال يف مواضع قليلة إّما لغرض االحتجاج، كام يف تعريف االسم واملبتدأ )2(، أو 
إليضاح املعنى االصطالحي، كام يف تعريف اإلعراب والندبة والفعل واحلرف)3(.

قال يف حّد الفعل: »الفعل... كلمٌة تدّل يف نفسها عىل معنًى مقرتٍن بأحد 
األزمنة الثالثة. ومعناه مرّكٌب من ثالثة أجزاء: احلدث، والنسبة، والزمان. ومّلا 
فكانت  احلدث،  بمعنى  اللغة  يف  الفعل  فاّن  بالفعل،  ُسّمي  احلدث  عىل  اشتمل 

التسمية من باب تسمية اليشء باسم جزئه«)4(.

وهناك املزيد من احلدود الواردة يف كتاب )موضح أرسار النحو( مل أجدها 
يف مصادر النحو بلفظ الفاضل، وقد أرشت إليها يف النّص املحقق، وهذا يدّل عىل 
أّن املصنف قد تفّرد هبا، فهو مل يسّلم للنحويني بجميع احلدود الواردة عنهم، بل 

)1( موضح أرسار النحو: 95.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 21، و52.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 11، و82 و182، و207.
)4( املصدر نفسه: 182.
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يقف أحيانًا عند بعض التعريفات، ويسّجل ما يرد عليها من نقٍض، وقد يقرتح 
تعديلها، ومن األمثلة عىل ذلك اعرتاضه املتقدم عىل تعريف احلال، ومنه قوله يف 
تعريف املثنى: »وهو ما أحلق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة، 
ليداّل عىل أّنه زائٌد عىل مسّمى ذلك االسم يشٌء آخر من جنسه، مثل: )الزيدان(، 
فإّنه أحلق آخره ألف ونون، ويداّلن عىل أّنه زائٌد عىل )زيٍد( زيٌد آخر. وقد عّرفه 
بعضهم: بأّنه صيغٌة مبنيٌة لالثنني. ويرد عليه: أّنه ينتقض بـ)ُثالث( و)َمْثَلث(، 
أّنام  ثالثة، ويصدق عليهام  لثالثة  أّنام صيغتان موضوعتان  فاّنه يصدق عليهام 

اثنان، فاحلّق ما ذكرنا«)1(.

وقد ذكر مجلة أخرى من اعرتاضاته عىل احلدود، وهي: اإلعراب، واملبتدأ، 
واملفعول به، والنعت، واسم العدد، والم األمر)2(.

2- يدخل املصنف بعد احلّد النحوي الذي يرتضيه يف صلب املوضوع، 
فيذكر احلاالت املختلفة للباب النحوي الذي يتحدث عنه، فيحّدها حّدًا منطقيًا، 
عىل طريقة: )ال خيلو إّما أن يكون كذا، أو كذا(، ويف ضوء تلك احلاالت يضبط 
ستة  النعت  أقسام  جعل  املثال:  سبيل  وعىل  دقيق،  بإحصاء  الباب  ذلك  أقسام 
مئة  إىل  األقسام  أربعة وستني، وتصل بعض  إىل  البدل  أقسام  وثالثني، وترتقي 

وعرشة، كام يف املستثنى)3(.

من  السادس  القسم  يف  كام  املمتنعة،  األقسام  حتى  اإلحصاء  يطال  وقد 
أقسام اللفظ املوضوع وهو: املفرد امُلعَرب باإلعراب اللفظي غري املستقل بنفسه، 

)1( موضح أرسار النحو: 151.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 10، و51، و67، و124، و144، و190.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 106، و125، و140.
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قال: »وال يوجد له مثال«)1(. ويف أقسام البدل األربعة والستني، رّصح بأّن سبعة 
منها ممتنعة)2(، لذلك أمهلها من غري أمثلة. ويف أقسام ما ُأضمر عامله عىل رشيطة 

التفسري )االشتغال( الستة، ذكر أّن الرابع واخلامس منها ال يمكن أن ُيوجدا)3(.

األمثلة  أو  الشواهد  يسوق  األقسام،  ذكر  من  املصنف  يفرغ  أن  وبعد 
املناسبة لكل قسم منها. وإذا اخرتنا موضوع )اسم الفعل( مثاالً ملا قدمناه، فإّن 
املايض. وهو ال خيلو  أو  األمر،  ملعنى  »ما وِضع  فيه:  يقول  الفاضل األصفهاين 
إّما أن يكون منقوالً من املصادر األصلية، أو من املصادر التي أصلها أصواٌت، 
فيه  النقل  إّما أن يكون  أو من اجلار واملجرور. واألول ال خيلو  الظرف،  أو من 

رصحيًا، بأن ُيستعمل حينًا مصدرًا، أو ال يكون رصحيًا. فهذه مخسة أقسام: 

األول: ما ُنقل عن املصادر األصلية، ويكون النقل فيه رصحيًا.

الثاين: ما ُنقل عنها، ولكن ال يكون النقل رصحيًا.

الثالث: ما نقل عن املصادر التي أصلها الصوت.

الرابع: ما ُنقل عن الظرف.

اخلامس: ما ُنقل عن اجلار واملجرور.

﴿َأْمِهْلُهْم  تعاىل:  كقوله  مصدرًا،  ُيستعمل  قد  فاّنه  )ُرويد(،  األول:  مثال 
ُرَوْيَدًا﴾)4(.

)1( املصدر نفسه: 20.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 141.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 84.
)4( سورة الطارق/17.
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مصدر  وهو  )َقوقاة()1(،  وزن  عىل  كان  مّلا  فاّنه  )َهيهات(،  الثاين:  مثال 
)َقوقى(، بمعنى )صّوت(، حكموا بأّنه مصدٌر، ولكن مل ُيستعمل مصدرًا أصاًل.

مثال الثالث: )َصْه(، فاّنه من املصدر الذي بمعنى السكوت، وأصل ذلك 
املصدر اسم الصوت.

مثال الرابع: )أمامَك(.

مثال اخلامس: )عليَك(«)2(.

هذه هي مراحل البحث ومميزات املنهج لدى الفاضل األصفهاين التي ال 
يكاد يتخّلف عنها، وحرص عىل االلتزام هبا، يف معظم املوضوعات التي بحثها، 
البرصيون  والسيام  النحويني،  اختالف  مواضع  بذكر  ذلك  يعقب  ما  وغالبًا 
والكوفيون، وما يتبع ذلك من الوجوه وأدلتها وأجوبتها، فينقضها أو يؤيدها، 
بذكر العلل واألسباب، ويدفع ما يرد عليه من اعرتاضات، ويعتمد أدلة النحو، 
امع والقياس واإلمجاع، يف ضبط القواعد النَّحوية، ويتناول كّل ذلك غالبًا  كالسَّ
بفائدة،  املراحل  تلك  يردف  وقد  واجلواب،  السؤال  تعتمد  التي  املحتّج  بلغة 
القضية  أو  بالباب،  اإلحاطة  لغرض  حتقيق،  أو  تتمة،  أو  خامتة،  أو  تذنيب،  أو 

املطروحة من جوانبها كلها.

ويمكن هنا أن نسجل مؤاخذة عىل طريقة الفاضل يف ذكر بعض األقسام 
املمتنعة، فهي وإن تدّل عىل اإلحاطة والضبط، لكن ال يرتتب عليها أدنى فائدة 

لدارس النحو.

لسان  صاحت.  َأي  ُمَقْوِقيٌة،  فهي  البيض،  عند  صّوتت  وَقْوقاًة:  قيقاًء  ُتَقْوقي  الدجاجة  َقْوَقِت   )1(
العرب- قوا- 206/15.

)2( موضح أرسار النحو: 35.
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ومالحظة أخرى جديرة باألمهية، وهي ذكر الشواهد واألمثلة بعد الفراغ 
عن  ويبعده  الطالب،  يربك  ما  كثرية،  األقسام  كانت  إذا  السيام  اإلحصاء،  من 
الرتكيز واالستيعاب ببحثه عن املثال عند قراءة كّل قسم من األقسام، ويف ذلك 
نقض للغرض من تصنيف الكتاب، وهو اهلدف التعليمي؛ ألّن رسد األقسام إىل 

جانب أمثلتها، أسهل مناالً للمتلقي، وأيس تناوالً.

ثالثًا: املصطلح النحوي
تعتمد اصطالحات النحويني يف زمان الفاضل عىل اختيارات املصنّفني يف 
هذا العلم؛ وذلك الستقرار املصطلح النحوي عىل يد رواد النحو العريب ومن 

جاء بعدهم، الذين توّسعوا يف وضعه، وتباينت مذاهبهم يف التعبري عنه.

ويغلب عىل اصطالحات الدرس النحوي يف األزمنة املتأّخرة أّنا برصية، 
لذلك جاء  النحوي، وشهرة مصطلحاته،  الدرس  البرصي عىل  املذهب  هليمنة 

كتاب الفاضل موشحًا باصطالحاهتم إاّل ما ندر.

ويبدو أّن الفاضل قد تأثر بكافية ابن احلاجب يف اختيار املصطلح بالدرجة 
األوىل، مثلام تأثر به يف تبويب كتابه، ومما يدّل عىل ذلك أّنه استعمل )املستثنى( 
يف مقابل )االستثناء(، و)النعت( يف مقابل )الصفة(، و)حروف اجلر( يف مقابل 
الصلة(. وكّل ذلك  الزيادة( يف مقابل )حروف  )حروف اإلضافة(، و)حروف 

من اختيارات ابن احلاجب التي ارتضاها الفاضل األصفهاين)1(.

واستعمل الفاضل مصطلح )ما ُأضمر عامُله عىل رشيطة التفسري(، واملراد 

و29،   ،25 الكافية:  وينظر:  و230.  و207،  و124،   ،105 النحو:  أرسار  موضح  ينظر:   )1( 
و51، و54.
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النحو()1(، وقد ورد عند  به )االشتغال( ثالث مرات يف كتاب )موضح أرسار 
الزخمرشي)2(، وتابعه عليه ابن احلاجب)3(، وبحثه سيبويه يف باب )ما يكون فيه 
الفعُل مبنّيًا عىل االسم()4(،  ُأّخَر، وما يكون فيه  ُقّدَم أو  االسُم مبنيًا عىل الفعل 
وأطلق عليه احلريري عنوان )ما ُشَغل عنه الفعل()5(، وساّمه ابن مالك )اشتغال 
ابن  يد  عىل  خمترصًا  واستقر  مالبسه()6(،  أو  بضمريه  السابق  االسم  عن  العامل 

عصفور بعنوان )االشتغال()7(.

ومصطلح )النعت( الذي ارتضاه الفاضل يف باب التوابع، قد استعمل إىل 
جانبه مصطلح )الصفة( املرادف له يف مواضع كثرية من كتابه هذا ويف غريه)8(، 
فقد  والبرصيني،  الكوفيني  بني  املشرتكة  املصطلحات  من  )النعت(  ومصطلح 
ورد يف كتاب سيبويه، وجعله مرادفًا للصفة والوصف)9(. وشاع لدى الكوفيني 
عىل  اصطلح  من  أول  إّن  قيل:  حتى  )الصفة()10(،  مرادفه  من  أكثر  استعامله 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 69، و83، و87، واستعمله مرة يف رشحه عىل العينية، ينظر: الآللئ 
العبقرية: 105.

)2( ينظر: املفصل: 49.
)3( ينظر: األمايل النحوية: 39/1، والكافية: 21.

)4( ينظر: الكتاب: 80/1.
)5( رشح ملحة اإلعراب: 82. 

)6( تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: 80.
)7( ينظر: املقرب: 87/1.

)8( موضح أرسار النحو: 24، و25، و29، وغريها، وينظر: الآللئ العبقرية: 92 و107 و108.
)9( ينظر: الكتاب: 21/1، و44، و55، و87، و153، و399، و421، و35/2، و106.

يف  الصفة  مصطلح  وورد  و364.  و351،  و146،  و145،   ،15/2 القرآن:  معاين  ينظر:   )10(
املصدر نفسه: 2/ 206.
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عند  )الصفة(  مقابل  يف  بالكوفيني  خاص  وإنه  الفراء)1(،  باسمه  النعت  تسمية 
البرصيني)2(.

من  وهو  واحلرفية)3(،  االسمية  املجازاة(  )كلامت  مصطلح  واستعمل 
واجلزاء()5(،  الرشط  )كلامت  أيضًا  مرادفها  واستعمل  البرصية)4(،  املصطلحات 

وقد اشرتك يف استعامل هذا املصطلح نحويو البرصة والكوفة )6(.

وهو  اجلمعية«)7(،  عىل  يدّل  »الواو  قال:  )اجلمعية(،  مصطلح  واستعمل 
اصطالح مرادف للجمع، ومقابل لإلفراد، مستعمل يف كثري من مصادر النحو 

والرصف)8(.

ُيسّم  مل  ما  )مفعول  الفاضل  استعملها  التي  الكوفية  املصطلحات  ومن 
سيبويه  ساّمه  ما  ويقابل  للمجهول،  املبني  الفعل  مرفوع  به  ويراد  فاعله()9(، 

)1( ينظر: املدارس النحوية/شوقي ضيف: 202.
ومدرسة   ،598/2 مالك:  ابن  ألفّية  عىل  اخلرضي  وحاشية   ،171/5 اهلوامع:  مهع  ينظر:   )2(

الكوفة: 314.
)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 191-190.

و58،   ،47/2 واملقتضب:  و136،   ،107/1 والكتاب:   ،396/8 العني-ان-:  ينظر:   )4(
واألصول يف النحو: 187/2.

)5( موضح أرسار النحو: 191. 
 /2 واملقتضب:  و145،  و144،  و133،   ،99/1 والكتاب:   ،358/3 العني-مهام-:  ينظر:   )6(

55، و66، و72، واألصول يف النحو: 268/1، و190/2-197، ومعاين القرآن: 422/1.
)7( موضح أرسار النحو: 214. 

الكافية:  عىل  الريض  ورشح   101/2 واخلصائص:   ،623/2 اإلعراب:  صناعة  رس  ينظر:   )8(
25/1، و147، ورشح الريض عىل الشافية: 265/1، و91/2.

)9( ينظر: موضح أرسار النحو: 43، و49، و50. ومعاين القرآن: 210/2.
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ه فعُله إىل مفعول آخر()1(. وعرّب  )املفعول الذي مل يتعدَّ إليه فعل فاعل، ومل يتعدَّ
عنه ابن مالك بـ)نائب الفاعل()2(، فاستقّر عىل هذه الصورة املخترصة.

مصطلحان  واإلقــرار  واجلحد  اجلحود()3(،  )الم  مصطلح  واستعمل 
كوفيان، وضعهام الفراء يف مقابل النفي واإلثبات عند البرصيني)4(.

املفعول  ناصب  الكوفيني يف  بيانه مذهب  )املخالفة( عند  وذكر مصطلح 
معه، ويريد به )اخلالف(، وهو عامل معنوي، فقد ذهب الكوفيون إىل أّن الظرف 
و)عمرو  أمامك(،  )زيد  نحو:  للمبتدأ،  خربًا  وقع  إذا  اخلالف  عىل  ينتصب 

وراءك(، وهو عامل النصب يف املفعول معه)5(.

وذكر أّن عامل النعت عند األخفش معنوّي، وقد اصطلح عليه الفاضل 
احلسن  أبو  »وذهب  األنباري:  ابن  قول  إىل  به  يشري  أنه  ويظهر  )النعتية()6(، 
األخفش إىل أن كونه صفة ملرفوع أوجب له الرفع، وإىل أن كونه صفة ملنصوب 

أوجب له النصب، وإىل أن كونه صفة ملجرور أوجب له اجلر«)7(.

واستعمل مصطلح )اخلربية(، وذكر أنا عامل معنوي يرفع اخلرب، وهي 

)1( الكتاب: 33/1، و42.
)2( تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: 77. وينظر: حاشية الصبان: 61/2.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 184.
)4( ينظر: معاين القرآن: 52/1، و479، واملصطلح النحوي: 171.

)5( نظر: اإلنصاف248/1-250)املسألة30(، وأرسار العربية: 182-183، ورشح الريض عىل 
الكافية: 518/1، ورشح املفصل: 49/2، واجلنى الداين: 155، ومهع اهلوامع: 2/ 240.

)6( ينظر: موضح أرسار النحو: 129.
)7( أرسار العربية: 295-294.
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معنًى قائٌم به)1(.

ووّظف الفاضل بعض اصطالحات أصول الفقه يف كتابه، ملا بني أصول 
أقسام  أحد  وهو  )الكراهة(،  مصطلح  منها:  املناسبة،  من  النحو  وأصول  الفقه 
حمىّلً  يكون  ال  أن  »الرابع:  السامل:  املذكر  مجع  رشوط  يف  قال  الرشعي،  احلكم 
التبس،  التاء  ُحذفت  إن  أّنه  بالرابع:  االشرتاط  )عاّلمة(... ووجه  نحو:  بالتاء، 
وإن ُذكرت كان اجتامعها مع مجع املذكر مكروهًا«)2(. وجاء هذا املصطلح بلفظ 
زمان  منذ  موجود  املصطلح  وهذا  )استكراه()3(.  املصدر  وبلفظ  )كره(،  الفعل 

سيبويه)4(.

واستعمل الفاضل مصطلح )التأسيس(، وقد أفاده من القاعدة األصولية 
بني  اللفظ  دار  إذا  األصوليون:  يقول  التأكيد(.  من  خرٌي  )التأسيس  تقول:  التي 
التأسيس والتأكيد، تعنّي احلمل عىل التأسيس؛ ألّن محله عىل اإلفادة خرٌي من محله 

عىل اإلعادة)5(. أي إفادة معنًى آخر مل يكن أصاًل قبله.

ووّظف هذه القاعدة كأحد قواعد التوجيه، عند ذكره )ِمن( اجلارة حني 
ال؟  أم  املوجب  الكالم  يف  أتزاد  أّنا  يف  النحاة  واختالف  للتأكيد،  زائدة  تكون 
فذهب بعضهم إىل األول، بدليل قوهلم: )قد كان من مطٍر(، وذهب آخرون إىل 

الثاين. 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 27.
)2( املصدر نفسه: 157.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 165، و169، و221.
)4( ينظر: الكتاب: 177/1، و181، و255.

أصول  مصطلحات  ومعجم   ،63 األصول:  مصطلح  معجم   ،149 والنظائر:  األشباه  ينظر:   )5(
الفقه: 115.
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قال الفاضل: »اجلواب: أّنا ال نسّلم أّن هذه للتأكيد، مل ال جيوز أن تكون 
املثبت  يف  وقعت  إذا  أّنه  فهو  الثاين:  دليل  وأّما  املطر.  بعض  أي:  للتبعيض؟ 
من  خرٌي  التأسيس  ألّن  الواجب؛  فهو  زائدة،  تكون  ال  معنًى  عىل  محلها  يمكن 

التأكيد...«)1(.

أين  قلَت:  »فإن  قوله:  نحو  والفلسفة،  املنطق  مقوالت  بعض  من  وأفاد 
بسبب  لليشء  تعرض  حالٌة  واألين:  سّتٍة«)2(.  ُأيوٍن  يف  قلُت:  الوصل؟  يتعّذر 

حصوله يف املكان، وجيمعه املناطقة والفالسفة عىل )ُأيون()3(.

واستعمل مصطلح )الم املاهية(، فذكر أّن الم اجلنس تنقسم عىل قسمني: 
الم املاهية، والم االستغراق. ومن ثّم عّرفها قائاًل: »وهي: ما وضع ملاهية مسّمى 
االسم الداخل عليه من حيث هي هي، مع قطع النظر عن األفراد«)4(. فهو يريد 
اجلنس، وتعيني حقيقته، وال  ماهية  لتعريف  تأيت  أنا  النحاة  ذكر  التي  الالم  هبا 
تدّل عىل استغراق كّل أفراده، وذلك نحو: )اإلنساُن حيواٌن ناطٌق(، أي حقيقته 

أّنه عاقٌل مدرٌك، وليس كلُّ إنساٍن كذلك)5(.

التي  واملنطق،  واألصــول  الفقه  مصطلحات  من  أخرى  مجلة  وهناك 
والعموم،  واالمتناع،  واجلواز،  الوجوب،  منها:  كتابه،  يف  الفاضل  استعملها 

واخلصوص، والتقييد، واإلطالق، واجلزئي، والكيل وغريها.

)1( موضح أرسار النحو: 208.
)2( املصدر نفسه: 24.

)3( ينظر: املواقف: 244/2، والتوقيف عىل مهامت التعاريف: 107.
)4( موضح أرسار النحو: 148.

)5( ينظر: اجلنى الداين: 194-195، ورشح ابن عقيل: 178/1.
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ومما يؤخذ عىل املؤلف يف جمال املصطلح، أّنه تسامح يف إطالق )اإللغاء( 
عىل التعليق واإللغاء معًا، قال يف خواص أفعال القلوب: »ومنها: أّنه جيوز إلغاء 
بينهام؛ ألّن معموليها يف األصل  أو توّسطت  تأّخرت عن معموليها،  إذا  عملها 
مجلٌة اسميٌة مستقلٌة بنفسها، فإذا حصل مانٌع ضعيٌف عن العمل كفى يف اإللغاء.

ومنها: أّنه جيب إلغاؤها إذا وقعت قبل االستفهام، أو النفي، أو الالم«)1(.

فاألول هو اإللغاء، أما الثاين فقد أطلق عليه النحويون مصطلح )التعليق(، 
وهو إبطال العمل لفظًا ال حماًل، ملجيء ماله َصْدُر الكالم بعد هذه األفعال)2(.

رابعًا: موقفه من العامل
حّد العامل عند النحاة هو: »اجلالب لإلعراب، أي ما عمل يف غريه شيئًا 
النَّحوي  العامل  فكرة  ارتبطت  وقد  جزم«)3(.  أو  جّر،  أو  نصب،  أو  رفع،  من 
بظاهرة اإلعراب، فقد عّرفوا اإلعراب بأّنه: »أثٌر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل، يف 
آخر االسم املتمكن والفعل املضارع« )4(. فكل عالمة من عالمات اإلعراب إنام 

جتيء بسبب أثر العامل يف عنارص الرتكيب. 

ويظهر من كتاب الفاضل أنه ال يتخلف عن أغلب النحاة القائلني بفكرة 
التي  الفكرة  هلذه  الكلية  القواعد  ضوء  يف  النحوية  الظواهر  يفس  فهو  العامل، 
جتعل لبعض األلفاظ تأثريًا يف غريها من حيث اإلعراب، وإن أي تغري يلحق آخر 

)1( موضح أرسار النحو: 193.
)2( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 154/4 و159، وأوضح املسالك: 60/2-68، ورشح ابن 

عقيل: 50-46/2.
)3( رشح املقدمة املحسبة: 344/2، وينظر: رشح احلدود النحوية: 84.

)4( رشح شذور الذهب: 41، رشح احلدود النحوية: 76.
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الكلمة مرتبط بتغري العامل، فقد ذكر أّن املشهور يف التعبري عن تعريف امُلعَرب: 
»أّنه ما خيتلف آخره باختالف العوامل... وأّن املراد باختالف العوامل؛ اختالفها 
يف العمل، ال يف املادة واهليأة ونحو ذلك، وإاّل لورد مثل قولنا: )إّن زيدًا قائٌم(، 
آخر  خيتلف  ومل  واهليأة،  باملادة  العامل  اختلف  قد  فاّنه  زيدًا(،  عمٌرو  و)رضب 
فنقول:  العامل،  معرفة  عىل  موقوفًة  احلكم  هذا  معرفُة  كانت  ومّلا  هذا،  )زيد(. 
هو لفٌظ أو معنًى يتقّوم به معنًى مقتٍض لإلعراب، وهو الفاعلية، أو املفعولية، أو 

اإلضافة«)1(.

والعوامل يف ضوء هذه الفكرة إما لفظية أو معنوية، قال الفاضل يف عامل 
معنوّي،  أو  شبهه(،  أو  )فعل  لفظّي  إّما  احلال  يف  العامل  أّن  اعلم  »ثّم  احلال: 
فاللفظّي نحو: )جاءين زيٌد راكبًا(، واملعنوّي نحو: )هذا زيٌد قائاًم(، فاّن العامل 

معنى اإلشارة املفهومة من )هذا(، واملعنى: أشري إىل زيٍد قائاًم«)2(.

اللفظية،  العوامل  عن  جمرٌد  املبتدأ  أّن  من  البرصيني  مذهب  يرّجح  وهو 
و»أّن العامل فيه ما يف النفس من اإلخبار عنه... فهو أّن العامل يف احلقيقة هو 

املعنى«)3(. ويرى أّن العامل يف اخلرب معنوّي أيضًا، وهو اخلربية)4(.

وعىل وفق فكرة العامل أنَّ أقوى املؤثرات اللفظية التي ترتبط هبا حاالت 
عامل  بأّن  القائلني  مذهب  إىل  الفاضل  يميل  لذلك  األفعال؛  هي  اإلعراب، 
القائل:  الفاعل، ويرّجح دليلهم  الفعل مع  الفعل وحده، وليس  به هو  املفعول 
»إّن الفعل هو العامل باألصالة، واألسامء املشتقات إّنام تعمل ملشاهبتها الفعل، 

)1( موضح أرسار النحو: 9. 
)2( املصدر نفسه: 98. 
)3( املصدر نفسه: 52. 

)4( ينظر: املصدر نفسه: 27.
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ومشاركتها يف أصل املعنى«)1(.

التي  )إاّل(  وليس  الفعل،  هو  املستثنى  عامل  إّن  القائل:  املذهب  ويؤيد 
هو  العمل  يف  األصل  »أّن  وهو:  املذهب،  هذا  دليل  ويرّجح  )استثني(،  بمعنى 
الفعل، وما عداه فرعه، فإذا وجد الفعل الذي هو األصل يف العمل مل جُيْز إعامل 

غريه«)2(.

مطلقًا مذكورًا معه فعله، كان  ويقول يف عمل املصدر: »إن كان مفعوالً 
االسم الواقع بعده - الصالح ألن يكون فاعاًل أو مفعوالً لكّل منهام- معموالً 

للفعل، إذ ال يعطي العمل الفرع مع وجود األصل إاّل جائر أو حائر«)3(.

قوّي،  اللفظي  العامل  فاّن  وضعفًا،  قوًة  تتفاوت  العوامل  كانت  وإذا 
والعامل املعنوي ضعيف، بل هو كاملحذوف؛ لذلك يرّجح الفاضل تقديم احلال 
عىل عامله إن كان العامل لفظيًا، ويستند إىل قاعدة التوجيه القائلة: »أّن العامل 

اللفظي قوّي، يعمل فيام بعده وما قبله، بخالف املعنوي«)4(.

لفظيًا  يكون  معه  املفعول  أّن عامل  »اعلم  معه:  املفعول  ويقول يف عامل 
معه  املفعول  االسم  يكون  أن  حيتمل  أن  إّما  خيلو  فال  لفظيًا،  كان  فان  ومعنويًا، 
معطوفًا عىل الفاعل أو ال، فان احتمل جاز الوجهان: املفعولية، والعطف، وإاّل 
فاملفعولية متعينٌة. وإن كان معنويًا، فال خيلو أيضًا من هذين األمرين، ولكن إذا 
احتمل العطف تعنّي؛ ألّن العامل املعنوي ضعيٌف، فام أمكن أن ال يكون ذلك 

)1( موضح أرسار النحو: 68. 
)2(  موضح أرسار النحو: 111. 

)3( املصدر نفسه: 162. 
)4( املصدر نفسه: 99. 
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معموالً له وجب رعايته«)1(.

كان عامله  إذا  »...الرابع:  قال:  الضمري،  تعّذر وصل  ذكره حاالت  ويف 
معنويًا؛ ألّن العامل املعنوي كاملحذوف... «)2(.

ومن القواعد الكلية لفكرة العامل التي ذكرها الفاضل: )ال جيتمع عامالن 
خمتلفان  يف العمل عىل معموٍل واحٍد(، و)ال يتوّسط معمول العامل املعنوي بني 
معمويل العامل اللفظّي(. ذكرمها يف تعليل عدم جواز العطف عىل حمّل اسم )إّن( 

املكسورة، إاّل إذا مىض اخلرب )3(.

اجلامد  االسم  فيجعل  العامل،  فكرة  خطى  عىل  الفاضل  يسري  وهكذا    
عاماًل، فيقول: »فألّن احلال والظرف يكفيهام رائحٌة من الفعل، والتمييز ال حيتاج 

إىل تلك الرائحة، إذ ينصبه االسم اجلامد، نحو: )رطٌل يف رطٍل زيتًا(«)4(. 

خامسًا: طريقة بحث اخلالف النحوي
يعرض الفاضل اختالف النحويني يف املسائل اخلالفية املهمة، وقد يذكر 
عمر  وأبا  األخفش)215هـ(،  اخلالف  مواضع  يف  فذكر  بأسامئهم،  النحويني 
املربد  العباس  وأبا  )ت249هـــ(،  املازين،  عثامن  وأبا  )ت225هـــ(،  اجلرمي 
جني)ت392هـ(،  وابن  )ت311هـ(،  الزجاج  إسحاق  وأبا  )ت285هـ(، 
الدين  وأبا الربكات األنباري )ت577هـ(، وابن احلاجب )ت646هـ(، ونور 
)املتوىف  االسفراييني  حممد  بن  إبراهيم  الدين  وعصام  )ت898هـ( ،  اجلامي 

)1( املصدر نفسه: 94. 
)2( املصدر نفسه: 25. 

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 221.
)4( املصدر نفسه: 170. 
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مل  الذين  والنحاة  والكوفيني،  البرصيني  ذكر  عن  فضاًل  هذا  نحو951هـ(، 
النحويني  يذكر  أّنه ال  فالغالب  مذاهبهم؛  إىل  باإلشارة  واكتفى  أسامءهم،  يذكر 
بأسامئهم، فيكتفي بـعبارة )اختلف النحاة()1( ويذكر موضع اخلالف، أو)قيل(، 
أو)قال األكثرون(، أو)قال رشذمٌة قليلون(، أو)قال األكثر(،  أو)ذهب بعضهم(، 

أو)ذهب آخرون(، أو)ذهب مجٌع إىل كذا()2( وغريها.

النحوي، فينسبه عىل وفق ما قدمناه، يبني أدلة  وبعد أن يعرض اخلالف 
املختلفني، وما قيل عنها، ومن َثّم يذكر أجوبته عن تلك األدلة، أو أجوبة غريه، 

وأخريًا قد يبدي رأيه مرّجحًا وخمتارًا، أو راّدًا ومضّعفًا.

وعىل سبيل املثال، قال الفاضل األصفهاين، وهو يعرض اخلالف النحوي 
يف عامل املستثنى: »فإن قلَت: ما العامل يف املستثنى؟ قلُت: قد اخُتلف فيه عىل 

ثالثة مذاهب: 

فاألول: إّن العامل هو )إاّل( لتضمنه معنى )أستثني( .

والثاين: إّنه الفعل.

والثالث: إّن )إاّل( مركبٌة من )إن( و)ال(، والعامل )إن( إذا كانت يف كالٍم 
موجٍب، و)ال( إذا كانت يف كالٍم منفّي. 

أّما دليل األول: فهو أّنه الظاهر واملتبادر إىل الفهم. 

وأّما دليل الثاين: فهو أّن األصل يف العمل هو الفعل، وما عداه فرعه، فإذا 
وجد الفعل الذي هو األصل يف العمل مل جُيْز إعامل غريه. 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 6، و29، و205.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 17، و94، و117و141، و205، و208.
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مؤّكٌد  )ال(  ولكن  للنفي،  كليهام  و)ال(  )إن(  أّن  فهو  الثالث:  دليل  وأّما 
املوجب  وغري  الكالم،  يف  األصل  هو  املوجب  والكالم  له،  فرٌع  فهو  لـ)إن(، 

فرعه، فوجب أن يعمل األصل يف األصل، والفرع يف الفرع. 

فإن قلَت: مِلَ ال جيوز أن يكون جمموع )إن( و)ال( عاماًل؟ 

قلُت: ألّنه يلزم حينئٍذ اجتامع العاملني عىل معموٍل واحٍد. 

فإن قلَت: أّي املذاهب صحيٌح عندك؟ 

بيان  يف  له  مدخل  ال  الفهم  إىل  والتبادر  املذكور.  للدليل  الثاين  قلُت: 
الواقع، ولو سّلم فال يكايف األصالة، وال نسّلم أّن )إاّل( مركبٌة من )إن( و)ال(، 
الثاين، وُزّيف دليال  الدليل عىل  بل هي كلمٌة واحدٌة موضوعٌة لالستثناء، فقام 

الباقيني«)1(.

برتجيح  يرصح  أو  برأي،  يديل  أن  دون  النحوي  اخلالف  يعرض  وقد 
اختالف سيبويه واألخفش يف  منها:  معدودة،  أحٍد، وذلك يف حاالت  مذهب 
عامل النعت، واختالفهام يف إعراب الباء يف )أحسن بزيد(، واختالف النحاة يف 

)يا( النداء؛ أهي موضوعٌة لنداء البعيد، أم لنداء القريب والبعيد )2(؟

سادسًا: خصائص لغة املصنف
ال ريب يف أّن أسلوب املصنف وتركيبه اللغوي، يدخل يف صميم منهجيته 
التي ارتضاها، فمثلام خيتار منهجه يف التبويب، وطريقته يف التناول، ال بّد أن خيتار 
التلميذ، من  التواصيل مع  يتطلبها هدفه  التي  املناسب ولغة اخلطاب  األسلوب 

)1( موضح أرسار النحو: 111-110.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 129، و198، و227.
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هنا فاألسلوب الذي اختاره الفاضل خلطابه النحوي يتميز بام يأيت: 

1- اإلجياز

بأقّل  الكالم  من  املقصود  املعنى  تأدية  إىل  الكتاب  هذا  يف  الفاضل  يميل 
عبارٍة ممكنة، وقد ذكر يف متهيده أّنه جعل كتابه متوسطًا بني اإلجياز واإلسهاب، 
اإلجياز  عن  متنّكبًا  النحو،  علم  يف  كتابًا  له  أكتب  أن  منّي...  التمس  »قد  قال: 

املخّل، واإلسهاب املمّل«)1(.

فالكتاب من املخترصات، لكنّه مل يكن مقتضبًا، إىل حّد تكثيف العبارة دون 
التوسع والتفريع، واخلوض يف بعض التفاصيل الالزمة، وال مسهبًا مستفيضًا يف 

إيراده لآلراء واألقوال واملناقشات.

الكتاب  نصوص  ربط  عىل  عمل  االختصار،  رشط  عىل  حيافظ  ولكي 
بعضها ببعض، باإلحالة عىل السابق أو الالحق جتنبًا للتكرار، ومل يتطرق ملا هو 

خارج عن إطار املوضوع النحوي مورد البحث.

وال شك يف أّن االختصار يف اخلطاب النحوي يتطلب أاّل يغمض املعنى، 
وال خيتفي القصد عىل املتلّقي، وقد استطاع الفاضل مع االقتصاد يف التعبري أن 
يوصل مراده بأسلوب علمي وعبارة سلسة سهلة ال تؤدي إىل الغموض إاّل يف 

حاالت قليلة، مع قصد اإلحاطة والشمول.

عىل أنه قد يميل أحيانًا إىل احلذف مراعاة لرشط االختصار، لكنّه حذٌف 
واضح القرينة، ال يؤدي إىل االلتباس، نحو قوله يف )ال( النافية للجنس: »اعلم 
أّن )ال( هذه إّنام تنفي صفة اجلنس ال نفسه«)2(. أي: ال اجلنس نفسه. وقوله يف 

)1( موضح أرسار النحو: 1.
)2( املصدر نفسه: 62.
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املفعول املطلق: »فإن قلَت: مِلَ سّموه تأكيدًا لغريه؟ قلُت: ألّنه يؤّكد اجلملة عىل 
أحد احتامليها، وال شّك يف أّن اجلملة غري املفعول، فإّنا حتتمله وغريه«)1(. أي 

وحتتمل غريه.

حّد  عن  اخلارجة  املقتضبة  العبارات  بعض  الكتاب  قارئ  جيد  وقد 
قوله  نحو  وااللتواء،  اإلهبام  عن  خيرجها  بيان،  مزيد  تتطلب  والتي  الوضوح، 
أّنه  يف تعريف املثنى: »وقد عّرفه بعضهم: بأّنه صيغٌة مبنيٌة لالثنني. ويرد عليه: 
ينتقض بـ)ُثالث( و)َمْثَلث(، فاّنه يصدق عليهام أّنام صيغتان موضوعتان لثالثة 
ثالثة، ويصدق عليهام أّنام اثنان«)2(؛ ملا يف قوله: »ويصدق عليهام أّنام اثنان« من 
إليها يف  النوع، أرشت  بيان. وهناك موارد أخر من هذا  الذي حيتاج إىل  اإلهبام 

مواضعها، واستظهرت مراد املؤلف منها)3(.

2- النزعة احلوارية

عرض  يف  احلوار  أسلوب  تعتمُد  حواريٌة  نزعٌة  اخلطاب  لغة  عىل  تسيطر 
مسائل النحو وتعليل الظواهر اللغوية املختلفة، يّتبع الفاضل فيها طريقة السؤال 
واإلجابة، )فإن قلَت، قلُت(، التي تكررت مئًة وثالثًا ومخسني مرة، فقد يتصّور 
أّن املتلّقي يطرح سؤاالً فيجيب عنه، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف عطف البيان: 
»فإن قلَت: كثريًا ما يلتبس البدل بعطف البيان وبالعكس، فام احليلة يف متييزمها؟ 
قلُت: أّما لفظًا فهام يتميزان فيام إذا مل جَيُز تكرير العامل، فإّنه حينئٍذ ال يكون بدالً، 
بل هو عطف بياٍن البتة، فاّن البدل ُيشرتط فيه تكرير العامل، فام مل يتكّرر مل يكن 
بدالً، مثل قولك: )رّب رجٍل أخيك(، فإّنه لو ُكّرر العامل، لزم أن يدخل )رّب( 

)1( موضح أرسار النحو: 66.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 151.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 12، و92، 145، و174.
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لذاته،  البدل مقصوٌد  بأّن  فالفرق حاصٌل  معنًى،  وأّما  املعرفة، وهو ممنوٌع.  عىل 
وعطف البيان ليس كذلك«)1(.

وقد يسوق رّدًا عىل اإلجابة، أو يفرض أحيانًا أسئلة تفريعية عىل سؤاله 
األصل، ومن أمثلة ذلك قوله يف املفعول معه: »فإن قلَت: ما وجه العدول من 
)مع( إىل )الواو(؟ قلُت: االختصار. فإن قلَت: مِلَ اختري )الواو( من بني احلروف؟ 
كذلك  و)مع(  العاطفة،  احلروف  من  ألّنه  اجلمعية؛  معنى  عىل  يدّل  ألّنه  قلُت: 
بخالف احلروف البواقي للعطف، فإّنا وإن دّلت عىل اجلمعية، لكنّها تدّل عىل 
التعاقب، بخالف )الواو(، و)مع( ال يدّل عىل التعاقب، بل عىل عدمه، فـ)الواو( 

أوىل من سائر احلروف عاطفة وغريها«)2(.

  وهذا األسلوب ُيعّد ركيزًة أساسيًة يف إيصال األفكار، وحتقيق التواصل 
من  األصفهاين  الفاضل  هدف  مع  يتناسب  ما  واملتلقي،  املتكلم  بني  والتفاعل 

تصنيف هذا الكتاب.

لعل  املصنف،  لغة  أخر ظاهرة يف  فإّن هناك خصائص  وفضاًل عن ذلك 
أبرزها اجلمع بني سهولة األسلوب مع قوة السبك واالستدالل، وإيراد بعض 
العبارات األدبية، نحو قوله: »إذا نقشت صورة ما تلونا عليك يف صفحة خاطرك 
فاعلم«)3(. وقوله: »الوجه األول حسٌن مجيٌل، والوجه الثاين ال يروي الغليل«)4(. 

وقوله: »وال خيفى عىل العليل أّنه ال يشفيه، وال عىل الغليل أّنه ال يسقيه«)5(.

)1( املصدر نفسه: 143.
)2( موضح أرسار النحو: 94.

)3( املصدر نفسه: 17.
)4( املصدر نفسه: 203.
)5( املصدر نفسه: 203.
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3- مالحظات عىل الرتكيب اللغوي

ال شّك يف أّن اللغة التي يتواصل هبا اللغوي ينبغي أن ال يأيت فيها ما هو 
منقول  خيالف  ما  املصنف  عبارات  بعض  يف  وجدت  أيّن  بيد  األفصح،  خالف 
اللغة، رأيت أن أذكرها عىل الرغم من أّن بعضها مشرتٌك بني كثري من املصنفني، 
وأنه يمكن أن نعزوها إىل النّساخ طاملا مل نحصل عىل نسخة املصنف، ومن ذلك: 
بإدخال  النص  يف  ظاهرة  موارد  يف  النافية،  بـ)ال(  مسبوقة  غري  )سيام(  استعامله 

حرف النفي )ال( عليها، وجعله بني معقوفتني)1(.

قال ابن هشام: »يِسّ من )ال سيَّام(: اسٌم بمنزلة )ِمثل( وزنًا ومعنًى، وعينه 
ودخول  عليه،  )ال(  ودخول  يائه،  وتشديد  ِسّيان،...  وتثنيته  واٌو،  األصل  يف 

)الواو( عىل )ال( واجٌب، قال ثعلب: من استعمله عىل خالف ما جاء يف قوله: 
أال ُربَّ يوٍم لَك منهّن صالٍح          وال سّيام يوٌم بدارِة ُجلُجِل)2(

فهو خمطئ. وذكر غريه أنه قد خُيفَّف، وقد حُتذف الواو«)3(.

فال يصح حذف )ال( من هذا الرتكيب، ووجه ذلك أّن )ال( و)سيام( ترّكبا 
وصارا كالكلمة الواحدة، وهي تساق لرتجيح ما بعدها عىل ما قبلها، ولو قيل 
)سيام( بدالً من )ال سيام( لصار ما قبلها وما بعدها متساويني يف احلكم، ويبقى 

املعنى عىل التسوية، ال عىل التفضيل)4(.

نحو  )إىل(،  اجلر  بحرف  )قسم(  الفعل  يعّدي  أّنه  الرتكيبية  املآخذ  ومن 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 62، و68، و102، و210.
)2( البيت المرئ القيس من معلقته. الديوان: 10.

)3( مغني اللبيب: 350/2-351. وينظر: الصاحبي: 158.
)4( ينظر: نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية: 277.
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ينقسم إىل متعٍد وغريه«)1(. وقوله: »والم اجلنس  الفعل مطلقًا  أّن  قوله: »اعلم 
تنقسم إىل قسمني: الم املاهية، والم االستغراق«)2(. وكذلك يف بضعة مواضع 
من رشحه عىل  العينية)3(، وقد عّده بعضهم خطًأ، وفّصل آخرون يف تعدية الفعل 

)قسم( بام يصّوب هذا االستعامل)4(.

ومنها أّنه عّدى الفعل )ارتدع( بحرف اجلر)إىل(، فقال يف بدل الغلط: » ما 
ارتدع املتكّلم إليه؛ ألّنه قد غلط أوالً«)5(. والقياس أن ُيعّدى بـ)عن( )6(.

قوله:  نحو  و)كّل(،   و)بعض(  )غري(  عىل  التعريف  )ال(  إدخاله  ومنها 

)1( موضح أرسار النحو: 192.
)2( املصدر نفسه: 148.

)3( ينظر: الآللئ العبقرية: 298، و384.
)4( ذكر األستاذ صالح الدين الزعبالوي أّن الدكتور مصطفى جواد أخذ عىل الشيخ رؤوف مجال 
الدين قوله: )الفعل ينقسم إىل قسمني متعٍد والزم(، وجعل صوابه )ينقسم عىل قسمني(. ورّد 
ذلك الزعبالوي مبّينًا أّنه ينبغي استعامل )عىل( مع الفعل إذا كان املقسوم غري املقسوم عليه، نحو: 
)قسمت الصدقة عىل الضعفاء(. واألصل يف إعامل )إىل( أن يكون املقسوم إليه هو املقسوم نفسه، 
نحو: )انقسم الناس إىل ثالثة أصناف(، ويصّح أن حتّل )عىل( حمل )إىل( فتقول )قسمت كتايب 
عىل ثالثة أبواب(، كأّن الباب غري الكتاب. وال يصّح أن حتل )إىل( حمل )عىل( يف مثل قولك: 

)قسمت الصدقة عىل الضعفاء(.
وجّرد لذلك قاعدة، مفادها: كلام صّح قولك )قسمت اليشء قسمني أو ثالثة(، وهو أصل التعبري، 
جاز لك أن تقول: )قسمته إىل قسمني أو ثالثة(، أو )قسمته عىل قسمني أو ثالثة(. وكلام ساغ 
املعنى، استقام قولك:  التعبري عن هذا  بينهم(، وهو أصل  أو  بينهام،  أن تقول: )قسمت اليشء 
ينظر:  إليهم(.  أو  إليهام  اليشء  )قسمت  قولك:  ُيغِن  ومل  عليهم(،  أو  عليهام  اليشء  )قسمت 

دراسات يف النحو: 84/1-88، ونحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية: 262.
)5( موضح أرسار النحو: 139. 

)6( ينظر: الصحاح: -ردع-1218/3.
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الغري املشاهبة ملبنّي األصل«)2(.  »النفي عن الغري«)1(، وقوله: »األسامء املعدودة 
وقوله: »ولكنّك نّزلت ذلك البعض املراد منزلة الكّل، فعرّبت عنه بلفظ الكّل 

جتّوزًا«)3(.

وقد تكرر مثل هذا االستعامل يف مواضع كثرية، والصواب عدم إدخال 
)ال( عىل )غري(، ألّنا نكرٌة موغلٌة يف اإلهبام والتنكري، وال تقبل التعريف لشّدة 
فيقال:  النكرة،  هبا  توصف  وهلذا  تعريفًا،  املعرفة  إىل  إضافتها  تفيد  فال  إهبامها، 
)جاءين رجٌل غرُيك(، أو )غرُي زيٍد(، وما دامت ال تقبل التعريف باإلضافة إىل 

املعرفة، فإنا ال تقبل التعريف بـ)ال()4(.

)بعض(  عىل  التعريف  )ال(  إدخال  واللغويني  النحويني  أكثر  ومنع 
و)كل(؛ ألّنام معّرفتان باإلضافة لفظًا أو تقديرًا، فال يقبالن تعريفًا آخر، وكان 
األصمعي ينكر هذا االستعامل َأشدَّ اإِلنكار. وقال َأبو حاتم: »ال تقول العرب 
)الكل( وال )البعض(، وقد استعملهام الناس حتى سيبويه واألَخفش يف كتبهام؛ 
لقّلة علمهام هبذا النحو، فاجتنِْب ذلك، فإنه ليس من كالم العرب«)5(. ونقل عن 
ابن درستويه والزجاجي أنام ال يمنعان منه، وقال ابن سيده: »وفيه مساحمٌة، وهو 

يف احلقيقة غري جائٍز« )6(.

)1( موضح أرسار النحو: 109.
)2( املصدر نفسه: 8، وتنظر: ص 5، و20.

)3( املصدر نفسه: 136.
)4( ينظر: رشح األشموين: 383/3-384، وضياء السالك إىل أوضح املسالك: 198/2.

)5( هتذيب اللغة: -بعض-311/1، لسان العرب: -بعض-119/7، القاموس املحيط: -بعض-
324/2، وتاج العروس- بعض-: 14/10، و- كلل-: 660/15.

بعض-:  العروس-  وتاج  -كلل-591/11،  وينظر:  -بعض-119/7،  العرب:  لسان   )6(
.14/10
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ونقل النووي عن أيب نزار احلسن بن أيب احلسن النحوي)1(، أنه ال يمنع 
ذلك؛ ألَّن الالم ليست فيهام للتعريف، ولكنّها الالم امُلعاقبة لإِلضافة، نحو قوله 
الضّد،  عىل  الغري  حُيَْمل  وقد  مأواه)3(،  َأي  امْلَْأَوى﴾)2(،  ِهَى  نََّة  اْلَ ﴿َفإِنَّ  تعاىل: 
والكّل عىل اجلملة، والبعض عىل اجلزء، فيصّح دخول األلف واّلالم عليها هبذا 

املعنى)4(.

إليه:  »واملضاف  قوله:  نحو  )واسطة(،  لفظة  عىل  الباء  إدخال  ومنها: 
والصواب  حكاًم«)5(.  أو  حقيقًة  املقّدر  اجلّر  حرف  بواسطة  يشٌء  إليه  ُنسب  ما 
)بوساطة(. والَوساطة مصدر، لذلك تدخله الباء لالستعانة، فيقال: بوساطة، كام 
ط أو الوسيط)6(؛  يقال: نجحت بفضل اهلل، أما الواسطة فهي صفة بمعنى املتوسِّ
لذلك ال يدخلها حرف اجلر، فال يقال: بواسطة، إاّل بتقدير موصوف حمذوف، 

)1( هو احلسن بن صايف بن عبد اهلل بن نزار، فاضل، شاعر، من كبار النحويني. لقب نفسه بملك 
منها:  واألدب،  والنحو  واألصول  الفقه  يف  مصنفات  له  الشافعية،  فقهاء  من  وكان  النحاة، 
احلاوي، والعمدة، واملقتصد وغريها، ولد يف بغداد، وتويّف يف دمشق سنة)568هـ(. ينظر: هدية 

العارفني: 279/1، والكنى واأللقاب: 208/3، واألعالم: 193/2.
)2( سورة النازعات/41.

)3( وذكر الرازي أيضًا أّن الالم هنا بدٌل من اإلضافة، أي مأواه. تفسري الرازي: 15/7.
)4( ينظر: هتذيب األسامء واللغات: 65/4-66، تاج العروس-غري- : 332/7.

)5( موضح أرسار النحو: 114.
َأْكَرَمه،  َبْينَُهْم: َعِمَل الَوساَطَة. وَوَسَط يف َحَسبِه َوساطة وِسطًة: َحلَّ َوَسَطه، َأي  َط  )6( يقال: َتَوسَّ
ووسط القوم وفيهم وساطة: توّسط بينهم باحلّق والعدل. ويقال: وسط القوم ووسط املكان، 
ألَنه  واسطًا؛  سّموه  أّنم  سيبويه  عن  ونقل  وَسطها.  التي  ة  رَّ الدُّ الِقالدة:  وواِسطُة  واسط،  فهو 
وإِن  فيه،  الصفة  ومعنى  واسطة،  قالوا:  التْأنيث  َأرادوا  فلو  والكوفة،  البرصة  بني  وَسٌط  مكان 
مل يكن يف لفظه الم، أي الم التعريف. ينظر: رس صناعة اإلعراب: 367/1، ولسان العرب-

وسط-: 429/7-431، املعجم الوسيط-وسط-: 986-985/2.
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وقد يرّبر هذا االستعامل من باب التغليب)1(.

ومن ذلك استعامله )أم( املعادلة يف سياق )هل( االستفهامية، يف مواضع 
كثرية، منها قوله: »ثّم اعلم أّنه قد اخُتلف يف أّن املفعول له، هل جيوز أن يكون 
معرفًة أم ال؟«)2(. والصواب: أجيوز أن يكون معرفًة أم ال؟ ألّن )هل( يستفهم 
مهزة  بخالف  معادٌل،  هبا  عنه  املستفهم  مع  يذكر  فال  فقط،  التصديق  عن  هبا 

االستفهام)3(.

ضعيفة  تبدو  بجمٍل  الثالث  الباب  من  مواضع  بضعة  يف  الفاضل  ومّثل 
النحو  مصادر  يف  نظائر  هلا  أجد  مل  إذ  املؤلف،  من  مصنوعة  ولعلها  الرتكيب، 
يأيت  الذي  اجلر)عىل(  حلرف  به  مّثل  السطح()4(،   عىل  )رفعُت  نحو:  العريب، 
ْطِح()5(، وقوله تعاىل:  بمعنى االستعالء. ومن األمثلة املشهورة له: )َزْيٌد عىل السَّ

َمُلوَن﴾)6(. ﴿َوَعَلْيَها َوَعىَل اْلُفْلِك ُتْ

ومنها: )قلُت لزيٍد إّنه فعل كذا()7(، مّثل به حلرف اجلر)الالم( الذي يأيت 

طِه ما بينهام وغلبت الصفة  )1( قال ابن منظور: »واِسط: موضع بني البرصة والكوفة ُوصف به لتوسُّ
يف  »الواسطة  احلسني:  مكي  الدكتور  ويقول   ،431/7 العرب-وسط-:  لسان  اساًم«،  وصار 
األصل صفة، لكنها انقطعت أحيانًا يف االستعامل عن موصوفها، فَغَلَبت عليها االسمية، وُأنزلت 
َمنْزلة األسامء بتقدير )أداة واسطة(، واستعملها النحاة هبذا املعنى«. نحو إتقان الكتابة العلمية 

باللغة العربية: 33.
)2( موضح أرسار النحو: 91، وينظر: 94، و107، و137، و198.

)3( ينظر: األصول يف النحو: 59/2، واملفصل: 437، واإليضاح يف علوم البالغة: 136.
)4( موضح أرسار النحو: 211.

)5( رشح ابن عقيل: 23/3.
)6( ينظر: أوضح املسالك: 40/3، واآلية من سورة املؤمنون: 22.

)7( موضح أرسار النحو: 209.
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الَِّذيَن  ﴿َوَقاَل  تعاىل:  بقوله  املرادي  له  ومّثل  القول.  بعد  وقع  إذا  )عن(  بمعنى 
ِذيَن َءاَمنُوْا َلْو َكاَن َخرْيًا ما َسَبُقوَنا إَِلْيِه﴾)1(، أي: عن الذين آمنوا. وقول  َكَفُروْا لِلَّ

الشاعر: 
كرضائر احلسناء قلن لوجهه             حسدًا وبغـيـًا إّنـه لدميُم)2(

ومنها: )رميُت امَلَدَر عن رأِس زيٍد(، مّثل به حلرف اجلر)عن( الذي يأيت 
ومن  رأسه«)3(.  عن  جتاوز  بحيث  رميته  »أي:  الفاضل:  قال  املجاوزة،  بمعنى 

األمثلة املشهورة: )رميُت السهَم عن القوس( )4(.

ومنها: استعامله املصدر )َشباَهة()5(، وقد ذكر القسطنطيني أّن من أغالط 
باَهة(، وأّن أرباب اللغة مل يذكروا غري )الَشَبه( بفتحتني)6(. العوام قوهلم: )الشَّ

)1( سورة األحقاف/11.
)2( ينظر: اجلنى الداين: 99-100. والبيت أليب األسود يف مستدرك ديوانه: 403.

)3( موضح أرسار النحو: 211. 
)4( رشح ابن عقيل: 23/3.

)5( ينظر: موضح أرسار النحو: 27، و28، و61، و225.
)6( ينظر: خري الكالم يف التقيص عن أغالط العوام: 38.
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املبحث الثالث
موقفه من أصول النحو

هي  حيث  من  اإلمجالية  النحو  أدلة  عن  فيه  يبحث  »علم  النحو:  أصول 
أدلته، وكيفية االستدالل هبا، وحال املستدل«)1(. أو»هي أدلة النحو التي تفّرعت 

منها فروعه  وفصوله«)2(.

وتقدم أّن الفاضل صنّف كتابًا هّذب فيه كتاب )االقرتاح يف علم أصول 
النحو(، للسيوطي )ت911هـ(، وساّمه )قراح االقرتاح(، وقد أوجز فيه القول 
وأنواع  واالستصحاب،  والقياس،  واإلمجاع،  السامع،  وهي:  النحو،  بأصول 
شتى من االستدالل، وهي: االستحسان، واالستدالل باألصول، واالستدالل 
العّلة وبعدمها، واالستدالل بعدم الدليل عىل عدم املدلول، واستدالل  بوجود 

العكس، وقواعد التعارض والرتجيح، وأحوال مستنبط النحو.

ويلتزم الفاضل يف كتاب )موضح أرسار النحو( األصول التي ذكرها يف 
)قراح االقرتاح(، عىل الرغم من أنه كتاب تعليمي ليس الغرض منه عرض أدلة 
النحو التفصيلية. واحلديث عن أصول النحو يف هذا الكتاب يمكن تقسيمه عىل 

قسمني:  

)1( االقرتاح: 13. 
)2( ملع األدلة: 80.
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القسم األول: أصول النحو العامة

1- السامع
عّرفه ابن األنباري بأّنه: »الكالم العريب الفصيح املنقول بالنقل الصحيح 

اخلارج عن حّد القّلة إىل حّد الكثرة«)1(.

قال الفاضل األصفهاين: »والذي حيتّج به يف النحو من املسموعات ثالثة: 
الكتاب، والسنة، وكالم العرب«)2(. 

ودليل السامع يمثل أبرز أدلة النحو العريب، وهو أصل مقّدم عىل غريه من 
بام نقل من  الكتاب  الفاضل يف هذا  العريب، ويظهر حضوره عند  النحو  أصول 
آيات وأبيات ومأثور كالم العرب، التي سيأيت احلديث عنها الحقًا يف املبحث 
يكن  مل  املسموعات  تلك  أغلب  أّن  عىل  الكتاب،  شواهد  ذكر  عند  السادس، 
يف  اعتمدها  التي  املصادر  من  يستقيها  ما  غالبًا  إّنه  بل  نفسه،  تلقاء  من  يوردها 

تصنيف كتابه.

أّنه  ذكر  فقد  آراء،  من  يؤيده  ما  إلثبات  العرب  من  ُسِمع  بام  حيتفي  وهو 
العرب،  ُسِمع من  فيام  إاّل  إىل جر معمويل عاملني  ما حيتاج  العطف يف  ال جيوز 
وهو ما إذا كان املجرور مقّدمًا عىل املرفوع أو املنصوب، كقولك: )يف الداِر زيٌد، 

واحلجرِة عمٌرو(، و)إّن يف الداِر زيدًا، واحلجرِة عمرًا( )3(.

)1( املصدر نفسه: 81. 
)2( قراح االقرتاح/ نسخة مصورة يف آخر كشف اللثام/ الطبعة احلجرية: 481/2.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 134. 
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التي يعارضها، ففي موضوع  ويتخذ من ثبوت السامع وسيلًة لرّد اآلراء 
اخلرب، يستند إىل املسموع يف رّد الرأي القائل: إّن )لكّن( و)إّن( و)أّن( متنع من 
دخول الفاء يف اخلرب. قال الفاضل: »فإن قلَت: قد أحلق سيبويه بـ)ليت( و)لعّل( 

إّن املكسورة، وآخرون )أّن( املفتوحة و)لكّن(، أهلام وجُه صّحٍة؟

قلُت: ال، ألّن شيئًا من )إّن( و)أّن( و)لكّن(، ال يغري اجلملة اخلربية إىل 
الَِّذيَن َكَفُروْا  اإلنشائية، فام وجه املنع من الفاء؟ كيف وقد قال اهلل تعاىل:  ﴿إِنَّ 
تعاىل:  وقال  َذَهبًا﴾)1(،  اأْلَْرِض  ِمْل ُء  َأَحِدِهم  ِمْن  ُيْقَبَل  َفَلن  اٌر  ُكفَّ َوُهْم   َوَماُتوْا 

﴿َواْعَلُموْا إّنام َغنِْمُتم ِمن يَش ٍء َفَأنَّ للِِ ُخَُسهُ ﴾)2(. وقال الشاعر: 
َفَواللَِّ َما َفــاَرْقُتُكْم َقــالِيًا َلُكْم            َوَلكِنَّ َما ُيْقَض َفَسْوَف َيُكْوُن)3(

وذكر أكثر النحاة أّن احلال جيب أن تكون صفًة ال اساًم؛ ألّن احلال ما يدّل 
عىل هيأة الفاعل أو املفعول، والداّل عىل اهليأة هو الصفة. قال الفاضل: »ال نسّلم 
)البس(،  نحو:  عليها،  االسم  يدّل  ما  كثريًا  بل  الصفة،  هو  اهليأة  عىل  الداّل  أّن 
و)الرطب(، و)التمر(، فإّنا تدّل عىل األوصاف. عىل أّن العرب يقولون: )هذا 
بسًا أطيب منه رطبًا(، و)هذا رطبًا أطيب منه مترًا(، وغري ذلك مما وقع احلال فيه 
جامدًا، واألصل عدم التأويل، فاحلّق أن يقال: أصل احلال الصفة، ولكن جتيء 

اساًم أيضًا«)4(.

يكون  أّن  منعه  يف  )225هـــ(،  اجلرمي  عمر  أيب  مذهب  عىل  واعرتض 

)1( سورة آل عمران/آية91.
)2( سورة األنفال/آية 41.

)3( موضح أرسار النحو: 58-57.
)4( موضح أرسار النحو: 102. 
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ُينِفُقوَن  الَِّذيَن  ﴿َوَمَثُل  تعاىل:  اهلل  قال  جوازه،  »واحلّق  قال:  معرفًة.  له  املفعول 
ُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اللِ ﴾)1(، فـ)ابتغاء مرضات اهلل(: مفعول له«)2(.  َأْمَوهَلُ

من  خيلو  ألّنه  نقص،  وتركه  األوىل،  هو  العرب  كالم  أّن  الفاضل  ويرى 
كّل نقص. ذكر ذلك يف سياق موضوع التأكيد، بعد أن ذكر القاعدة التي تقول: 
إذا اجتمع )النفس( أو )العني(، يف الكالم، مع )كّل( أو )أمجع(، وجب تقديم 
)النفس( و)العني(؛ وذلك ألّن األولني يداّلن عىل الذات، والثانيني عىل صفتها- 
أي الشمول واإلحاطة- والذات متقّدمة عىل الصفة، فينبغي أن يقّدم الداّل عىل 

الذات عىل الداّل عىل الصفة ملطابقة الوضع للطبع.

قال الفاضل: »فإن قلَت: هذا الدليل إّنام يدّل عىل أولوية التقديم، ال عىل 
وجوبه، فاّن مطابقة الوضع للطبع ليس بواجٍب، غاية األمر أّنه أوىل. قلُت: َهْب 
ما قلت، لكن كالم العرب خيلو من كّل نقٍص، وترك األوىل نقٌص، فيجب أن 

يشتمل الكالم عىل ما هو أوىل، وهو املطلوب«)3(.

ويعّول الفاضل يف درسه النحوي عىل األفصح يف تقرير القاعدة، يقول يف 
ُألغيت عن العمل عىل األفصح، وأّما  ختفيف )كأّن(: »وأّما )كأّن( فإذا ُخّففت 

)لكّن( فإذا ُخّففت ُألغيت البّتة«)4(.

إذا كان  الفعل  إعراب اسم  لغة متيم ولغة احلجاز يف  ويف االختالف بني 
لغة  ففي  للمؤنث؛  علاًم  كان  فيام  اختلفوا  »ولكن  الفاضل:  يقول  ملؤنث،  علاًم 

)1( سورة البقرة/آية 265.
)2( موضح أرسار النحو: 92. 

)3( املصدر نفسه: 137. 
)4( املصدر نفسه: 225. 
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كان  فإن  وغريها،  الراء  ذوات  اختلفت  متيم  بني  لغة  ويف   ، مبنيٌّ احلجاز  أهل 
]من[ ذوات الراء فأكثرهم يوافقون احلجازيني، وإن كان ]من[ غري ذوات الراء 
األمر  بمعنى  لـ)َفعاِل(  موافقٌة  ألّنا  األفصح؛  هي  احلجازيني  ولغة   . فيعربونه 

عدالً ووزنًا«)1(.

يف  الفصاحة  رشط  يتوافر  مل  إذا  االستدالل  يف  كافيًا  ليس  النقل  وثبوت 
املنقول، ذكر ذلك يف جواز العطف عىل اسم )إن( قبل ذكر اخلرب، إذا كان االسم 
مبنيًا، وقد نسب ذلك إىل املربد والكسائي، واستدال بقول بعضهم: )إّنك وزيٌد 
ذاهبان(. قال الفاضل: »اجلواب...أّنه -عىل تقدير ثبوت النقل- غري فصيٍح«)2(.

وهو يعتّد بالسامع املطرد إلثبات القاعدة النحوية، وال يؤيد القياس عىل 
الثالثة  ذوات  برتخيم  القول  يف  الكوفيني  خالف  وقد  الشاذ،  عىل  وال  القليل، 
يقول  و)غد(،  و)دم(،  )يد(،  نحو:  اآلخر،  حمذوفة  الوسط،  متحركة  أحرف 
فال  للقياس،  خمالفٌة  معدودٌة  قليلٌة  األسامء  هذه  يقال:  أن  »فالصحيح  الفاضل: 

يقاس عليها يشٌء«)3(.

ويف القول املنسوب إىل املربد بجواز رّد الواو وإبداله من الياء وإدغامه فيه، 
(، أي )فمي(، مستدالً بقول الشاعر:  يف )أخي( و)أيب(، كام يقال: )يفَّ

َقَدٌر َأَحلََّك ذا املجاِز وال َأرى           وَأبِـّي ما لك ُذو املجـاِز بداِر

أن  فيجوز  ُسّلم  ولو  عليه،  ُيقاس  ال  شاٌذ  بأّنه  »أجيب:  الفاضل:  يقول 
يكون )أيّب( هنا مجعًا مضافًا إىل الياء، فإّن مجع )أب( كام جاء )آباء( جاء )أُبون( 

)1( موضح أرسار النحو: 37. 
)2( املصدر نفسه: 222. 

)3( املصدر نفسه: 80. 
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أيضًا«)1(.

عىل  واملربد  املازين  احتجاج  ففي  عليها،  املعّول  بالرواية  الفاضل  ويعتني 
جواز تقديم املميِّز عىل العامل بقول الشاعر: 

ُجُر َسْلَمى لِلِفَراِق َحبيَبها            وَما كاَن َنْفسًا بالِفَراِق َتطِيُب أَتْ

يقول الفاضل: »إّن الرواية املعّول عليها: )وما كان نفيس بالفراق(، فلم 
يكن هناك مميٌِّز...«)2(.

ولعّل ما يؤخذ عليه يف هذا املجال، ترجيحه مذهب الكوفيني، يف جواز 
الشاّذة.  األشعار  بعض  دليلهم  أّن  ذكر  أّنه  مع  املعنوي،  بالتأكيد  النكرة  تأكيد 
واملعرفة  للمعرفة،  مؤّكدًة  لوقوعها  معارف  األلفاظ  هذه  أّن  البرصيني  ودليل 
ال تقع مؤكدًا للنكرة. يقول الفاضل: »احلّق أّنا مع املعرفة معرفٌة، ومع النكرة 
نكرٌة، وحينئٍذ فمذهب الكوفيني هو احلّق، وال حمذور«)3(. وقد اختار ابن مالك 
أيضًا مذهب الكوفيني يف جواز توكيد النكرة املحدودة حلصول الفائدة بذلك، 

نحو: )صمت شهرًا كلَّه(، ومنه قوله: 
ْلفاُء َحْوالً َأْكَتعا)4( ِمُلني الذَّ يا َلْيتـَني ُكنُْت َصبــِّيًا ُمْرَضعا            َتْ

)1( املصدر نفسه: 122. 
)2( موضح أرسار النحو: 105. 
)3( موضح أرسار النحو: 138. 

)4( ينظر: رشح ابن عقيل: 211/3.
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2- اإلمجاع
يراد به عند علامء العربية: »إمجاع نحاة البلدين البرصة والكوفة«)1(. وعّلقه 
ابن جنّي عىل إعطاء اخلصم يده أالّ خيالف املنصوص، قال: »اعلم أّن إمجاع أهل 
البلدين إّنام يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أالّ خيالف املنصوص واملقيس 
عىل املنصوص، فأّما إْن مل يعط يده بذلك، فال يكون إمجاعهم حّجة عليه، وذلك 
أّنه مل َيِرد ممن يطاع أمره يف قرآن وال ُسنَّة أّنم ال جيتمعون عىل اخلطأ... وإّنام هو 

ِعْلٌم منَتزٌع من استقراء هذه اللغة«)2(.

ومن النحاة من متّسك هبذا األصل، وعّده من أدلة النحو املعتربة التي ال 
جيوز اخلروج عليها، قال ابن اخلشاب)ت567هـ(: »خمالفة املتقدمني ال جتوز«)3(. 
ابن  ومنهم  مرة،  غري  عليه  فخرج  ضعيفًا،  أصاًل  عّده  من  هؤالء  مقابل  وفــي 

مالك)4(.

يف  والسيام  النحو،  لقضايا  عرضه  يف  الفاضل  عند  اإلمجاع  أثر  ونلمح 
اختياراته واعرتاضاته، التي يشفعها بلفظة دالة عليه، نحو: )االتفاق(، أو )مّتفق 
فيه()5(، وقد يعرّب عن إمجاع مجهور البرصيني بلفظ )األكثر(، أو )أكثر النحاة(، أو 

)األكثرين(، أو)اجلمهور()6(.

ومن ذلك قوله يف جواز تقديم احلال عىل ذي احلال املجرور: »قلُت: إن 

)1( االقرتاح: 187.
)2( اخلصائص: 1/ 190. 

)3( االقرتاح: 192، وينظر: أصول النحو العريب/د. حممد اخلرياين: 128.
)4( ينظر: أصول النحو العريب/د. حممد اخلرياين: 128.

)5( ينظر: موضح أرسار النحو: 100، و104، و188، و198. 
)6( ينظر: املصدر نفسه: 44، و94، و101، و117-118، و141.
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كان جمرورًا باإلضافة، فال يتقّدم اتفاقًا؛ ألّن املضاف إليه ال يقّدم عىل املضاف، 
فتابعه الذي هو احلال أوىل بذلك«)1(.

ويف تقديم أخبار األفعال الناقصة عليها، قال الفاضل: »...قلُت: أّما فيام 
تقديمها  فيجوز  باملفعول،  شبيهٌة  فإّنا  باالتفاق،  جائٌز  فهو  )ما(،  أوله  يف  ليس 
عليها، كام جيوز تقديم املفعول عىل فعله. وأّما فيام أوله )ما( فهو ممتنٌع باالتفاق؛ 
وذلك ألّن )ما( يف غري )ما دام( للنفي، وقد عرفت أّن النفي له صدارة الكالم، 

فال يعمل فيام قبله، ومحل )ما دام( عىل غريه«)2(.

ومل يكن للفاضل يف جمال اإلمجاع رأي نظري، سوى أّنه يرى أّن األقوى 
خمالفة دعوى اإلمجاع عىل تركيب )كأّن(، وذلك يف )رشح العينية(، قال: »)كأّن( 
حرف مرّكب عند اخلليل وسيبويه وأكثر البرصيني، واّدعى ابن اخلّباز وابن هشام 
اخلرضاوي)3( عليه اإلمجاع، ومن البرصيني من ذهب إىل أّنه حرف بسيط، وهو 

األقوى...«)4(.

3- القياس
وهو من أدلة النحو األساسية، ويراد به »محل غري املنقول عىل املنقول إذا 

)1( املصدر نفسه: 101. 
)2( موضح أرسار النحو: 198. 

بابن  املعروف  اهلل،  عبد  أبو  اخلزرجي،  األنصاري  اخلرضاوي  هشام  بن  حييى  بن  حممد  هو   )3(
له  هـ(،   646( سنة  بتونس  توىف  اخلرضاء،  اجلزيرة  أهل  من  أندليس.  بالعربية،  عامل  الربذعي: 
كتب، منها: اإلفصاح يف رشح كتاب اإليضاح، واالقرتاح يف تلخيص اإليضاح، والنقض عىل 
أبنية األفعال، ينظر: هدية العارفني: 124/2،  املمتع البن عصفور، وفصل املقال يف تلخيص 

األعالم: 138/7.
)4( الآللئ العبقرية يف رشح العينية احلمريية: 192.
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كان يف معناه، كرفع الفاعل ونصب املفعول يف كّل مكاٍن، وإن مل يكن كّل ذلك 
منقوالً عنهم«)1(.

وقيل: هو»محل فرع عىل أصل بعّلة، وإجراء حكم  األصل عىل الفرع«)2(. 
وهو  أصل  هي:  أربعة،  أركان  من  اللغة  منقوالت  بني  املقايسة  لعملية  بدَّ  وال 
بني  وعلة جامعة  املقيس،  وحكم يسي عىل  املقيس،  وفرع وهو  عليه،  املقيس 

طريف القياس)3(.

واختلف منهج القياس وضبط القواعد النحوية بني البرصيني والكوفيني، 
ذلك أّن البرصيني اشرتطوا يف الشواهد املستمّد منها القياس أن تكون جارية عىل 
ألسنة العرب الفصحاء، وأْن تكون كثريًة بحيث متثُِّل اللهجة الفصحى، ويمكن 
ين من  وا بأقوال املتحرضِّ ا الكوفيُّون فقد اعتدُّ أن تستنتج منها القاعدة املطردة. أمَّ
ة التي سمعوها عىل ألسنة  وا باألشعار واألقوال الشاذَّ العرب وأشعارهم، واعتدُّ
نعتوه باخلطأ والغلط،  البرصيني وأقيستهم، وممَّا  الُفصحاء ممَّا خرج عىل قواعد 

وقد حاولوا أْن َيقيسوا عليها)4(.

سنن  عىل  يسري  كان  بل  القياس،  يف  خاصة  رؤية  الفاضل  لدى  تكن  ومل 
النحاة وقواعدهم، وقد أشار إىل أصل القياس يف مواضع عديدة من رشحه عىل 

العينية)5(.

)1( اإلغراب يف جدل اإلعراب: 45، وينظر: ملع األدلة: 93، ويف أصول النحو: 78.
)2( ملع األدلة: 93.

)3( ينظر: ملع األدلة: 93، واالقرتاح: 208، وأصول التفكري النحوي: 108.
)4( ينظر: املدارس النَّحوية/شوقي ضيف: 161.

)5( ينظر: الآللئ العبقرية يف رشح العينية احلمريية: 270، و288، و321، و326، و451.
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عىل  يصطلح  أّنه  النحو(  أرسار  )موضح  كتاب  يف  مالحظته  يمكن  ومما 
ملعنى  موافقة  تبدو  تسمية  وهي  )قانون(،  لفظ  االشتقاق  أو  الترصيف  قياس 

القياس.

قال يف املصدر: »واعلم أّن من املصادر ما هو مقصوٌر عىل السامع، ومنها 
ما قد ُبنّي له قانون، فال حيتاج إىل السامع. فاألول: هو مصادر األفعال الثالثية،... 

والثاين: أعني القيايس، يف غري الثالثي،...«)1(.

وقد ورد يف بعض األدلة التي نقلها الفاضل أّنه ال يقاس عىل الشاذ، جاء 
يف  وتقديرًا،  لفظًا  مرجعه  عىل  الضمري  تقديم  مسألة  شواهد  بعض  رّد  يف  ذلك 
نحو: )رضب غالُمُه زيدًا(. ومسألة جواز رّد الواو وإبداله من الياء وإدغامه فيه، 

يف )أخي( و)أيب()2(.

البرصيني  مذهب  دليل  الفاضل  عرض  عليها،  )ليس(  خرب  تقديم  ويف 
القائلني باجلواز، لوجهني: »األول: أّنه فعل يعمل للفعلية، ومعموالت األفعال 
أن جيوز  اسمه، كذلك جيب  تقديم خربه عىل  أّنه كام جيوز  الثاين:  تتقّدم عليها. 
عىل  يرد  ولكن  صحيٌح،  األول  الوجه  »أقول:  أضاف:  ثّم  عليه«.  خربه  تقديم 
له وجٌه مقبول،  أن يكون  فالقياس البّد  له«)3(.  القياس ال وجه  أّن ذلك  الثاين 
نحوية  قاعدة  حتت  يندرج  الذي  الفصيح  من  الكثري  املسموع  غري  ذلك  وليس 

أّصلها النحاة باالستقراء.

وأشار إىل بعض أقسام القياس، منها: احلمل عىل النظري، وكذلك احلمل 

)1( موضح أرسار النحو: 161.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 47، و122.

)3( املصدر نفسه: 199.
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عىل النقيض، فقد ورد عن العرب أنم حيملون اليشء عىل نقيضه، كام حيملونه 
عىل نظريه)1(. وقد استدل الفاضل بذلك عىل لزوم الفعل )دخل( »أّن مصدره 
وهو  نظريه،  وأيضًا  الزٌم،  فهو  )فعول(  عىل  مصدره  فعل  وكّل  )الدخول(، 

)عدت(، ونقيضه وهو )خرجت( الزٌم، فيجب أن يكون الزمًا...«)2(.

ومن أقسام القياس: محل اليشء عىل ضّده)3(، وقد أشار إليه يف علة جزم 
)ال الناهية( الفعل، قال الفاضل: »وأّما )ال النهي(؛ فألّنا ضّد الم األمر، وكثريًا 

ما حُيمل اليشء عىل ضّده«)4(.

املؤنث  مجع  إعراب  تعليل  يف  قال  فقد  األصل،  عىل  الفرع  محل  ومنها: 
السامل: »فإن قلَت: مل كان إعراب اجلمع املؤنث السامل بالضمة والكسة؟ قلُت: 
ألّنه فرُع اجلمع املذكر السامل، وقد أتبع فيه النصب اجلّر، فأتبع يف اجلمع املؤنث 

السامل أيضًا، ليتوافق األصل والفرع«)5(.

»ألّن  ذلك:  تعليل  يف  وقال  إليه(،  )اإلضافة  االسم  خواص  من  وذكر 
املضاف إليه باإلضافة املعنوية جمروٌر بحرف اجلّر تقديرًا، وقد عرفت أّن حرف 

اجلّر خمتصٌّ باالسم، ومُحل املضاف إليه باإلضافة اللفظية عليه؛ ألّنه فرعه«)6(.

)1( ينظر: أرسار العربية: 246.
)2( موضح أرسار النحو: 90.

النفي واإلثبات، أو العدم وامللكة، ولذا ال يمكن  بينهام تقابل  التقابل  النقيضان: ما كان  )3( قيل: 
اجتامعهام يف مادة، وال ارتفاعهام؛ كاحلركة والسكون. وأما املتضادان: فيجوز ارتفاعهام، ويمتنع 

اجتامعهام، كالسواد والبياض. الفروق اللغوية: 326.
)4( موضح أرسار النحو: 191.

)5( موضح أرسار النحو: 15.
)6( املصدر نفسه: 23.
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ومنها: محل األصل عىل الفرع، كام يف محل االسم املمنوع من الرصف عىل 
التنوين  وهو  الرصف،  العلل  هذه  منعت  لَِم  قلَت:  »فإن  الفاضل:  قال  الفعل، 
واجلّر؟ قلُت: ألّن لكلٍّ منها فرعيًة، فإذا اجتمع عّلتان منها يف اسٍم، اجتمع فيه 
املصدر  من  اشتقاقه  إحدامها:  فرعيتني؛  أيضًا  فيه  ألّن  الفعل؛  فأشبه  فرعيتان، 
أّنه معنًى قائٌم بفاعله، فكان فرعًا للفاعل؛ ألّنه صفٌة  الذي هو اسم. وثانيتهام: 

له، ومتأخٌر عنه«)1(.

وكثرة  قّلته،  أو  االستعامل  كثرة  مع  القياس  خمالفة  إىل  الفاضل  وأشار 
القياس واخلروج عن األصل عند الكوفيني)2(. ومن أمثلة  االستعامل جتيز ترك 
اجلمع  يف  رشطت  قد  قلَت:  »فإن  السامل:  املذكر  بجمع  امللحق  يف  قوله  ذلك 
الصحيح للمذكر ما رشطت، وهي غري مطردٍة يف نحو: )ِسنون(، و)أَرُضون(، 
أّما األّوالن فبمعنى  الثالثة األول فهي شاّذٌة،  أّما  قلُت:  و)َمنُون(، و)الَّذون(؟ 
خمالفة القياس، وإن كانا كثريي االستعامل، وأّما الثالث فبمعناه، ومعنى القّلة يف 

الكالم أيضًا...«)3(.

الفاضل- عىل وفق قواعد  السامع، يرجح  القياس مع  ويف حال تعارض 
مستنبط  أحوال  يف  االقرتاح(  )قراح  يف  جاء  فقد  القياس،  عىل  السامع  النحاة- 
النحو: »إذا أّداك القياس إىِل يشٍء، ثّم سمعت من العرب خالفه، فاترك القياس، 

واتبع ما سمعته، فاّن النّص ينفي االجتهاد«)4(.

)1( موضح أرسار النحو: 176.
)2( ينظر: األصول: 205.

)3( موضح أرسار النحو: 159.
)4( قراح االقرتاح/ نسخة مصورة يف آخر كشف اللثام/ الطبعة احلجرية: 498/2.
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العـّلــة
ارتبطت العلة بنشأة النحو العريب، والزمت تطوره، فقد عّلل النحويون 
من  ونابعًة  بسيطًة،  األوىل  أطوارها  يف  العّلة  وكانت  العربية،  ظواهر  من  كثريًا 
واقع اللغة، بيد أنا حتولت عىل أيدي كثرٍي من النحويني إىل البحث عن العلل 
اجلدلية ذات النزعة الفلسفية، وتعليل ما ال حيتاج إىل تعليل، فغدا التعليل أصاًل 
وغاية، ال وسيلة وحاجة؛ لذلك ارتفعت أصوات بعض النحاة تطالب بتحرير 
النحو من هذه النزعة الفلسفية التعليلية، وكان رائدهم يف هذا املضامر ابن مضاء 
القرطبي )ت592هـ( يف كتابه )الرّد عىل النحاة(، الذي دعا فيه إىل إلغاء العلل 
الثواين والثوالث، وجعل العلل الثواين عىل ثالثة أقسام: قسم مقطوع به، وقسم 

فيه إقناع، وقسم مقطوع بفساده)1(.

جتمع  التي  فهي  األربعة،  القياس  أركان  أحد  هي  العلة  أّن  تقدم  وقد 
أفردهتا  املقيس. وقد  إىل  املقيس عليه  القياس، وهبا يسي احلكم من  بني طريف 
بالبحث؛ ألنا اختذت حيزًا وافرًا يف كتاب )موضح أرسار النحو(، إذ تقدم أّن 
تعويل  يلمس  الكتاب  وقارئ  واألحكام،  العلل  بيان  النحو  أرسار  من  مراده 
الفقه   يف  األصولية  نزعته  إىل  يعود  ذلك  ولعل  هبا؛  واهتاممه  العلل  عىل  مصنفه 

التي تستند إىل علوم املنطق واألصول والكالم.

عمل  رشوط  يف  قوله  العلل،  بذكر  احتفائه  عىل  تدل  التي  األمثلة  ومن 
)إذن(:  »وأّما )إذن( فرشط عملها اثنان: األول: أن ال يكون ما بعدها معتمدًا 
عىل ما قبلها، بأن يكون خربًا له، أو جوابًا لرشٍط أو قسٍم قبلها. الثاين: أن يكون 

الفعل املنصوب هبا مستقباًل.

)1( ينظر: الرد عىل النحاة: 130-134، وأصول النحو العريب/د. حممد عيد: 129.
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أّما االشرتاط بالرشط األول، فألّن )إذن( ضعيف العمل، فالبّد يف عمله 
من أن يفرغ له املعمول، وإذا اتصل بام قبله انتفى الفراغ. وأّما االشرتاط بالرشط 
الثاين؛ فألّنا إّنام تقع إذا كانت مع الفعل بمعنى جزاء الرشط أو جواب القسم، 
ومها ال يكونان إاّل مستقبلني، كقولك: )أسلمُت إذن أدخَل اجلنة(، أي: أسلمُت، 

وإذا أسلمُت فايّن أدخل اجلنة.

فإن قلَت: ما حكمها إذا كانت بعد الواو والفاء، كقولك: )أسلمُت وإذن 
العمل؛ فألّنه  أّما عدم  العمل وعدمه.  فيها األمران؛  قلُت: جاز  أدخل اجلنة(؟ 
اعتمد حينئٍذ ما بعدها عىل ما قبلها. وأّما العمل؛ فألّن هذا االعتامد ضعيٌف ال 

يمنع العمل...«)1(.

أقسام العلل عند النحويني
قبل امليض يف ذكر نامذج ُأخر من علل القياس وغريها التي وردت يف كتاب 
الفاضل، حيسن بنا أن نشري إىل أقسام العلل عند النحويني، كي نتمكن يف ضوئها 
من عرض تلك النامذج. فقد تنوعت مذاهب النحويني يف النظر إىل أقسام العلل 

من زوايا خمتلفة؛ لذلك حظيت بتفريعات كثرية، وتقسيامت متعددة)2(. 

والناظر يف تلك األقسام جيد أّنه من الصعب حرص العلل يف عدد معني، 
أو إخضاعها حتت تقسيم معني؛ ولعل ذلك يعود إىل أنا مل تظهر يف إطار نظري 
يف  العقلية  املجتهد  قدرة  إىل  يستند  ذهني  ونشاط  اجتهاد  التعليل  ألّن  موحد؛ 
العلل إىل  تتعّدد  االستنباط والتعليل، وهو خيتلف من نحوّي إىل آخر، وبذلك 

)1( موضح أرسار النحو: 189.
)2( ينظر: األصول يف النحو: 35/1، واإليضاح يف علل النحو: 64-65، واخلصائص: 164/1، 

واالقرتاح: 256-269، وأصول النحو العريب/د. حممد عيد: 119.
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ما ال حرص له.

نقله  ما  هو  استيعابًا،  وأكثره  العلل،  ألنواع  تقسيم  أشمل  أّن  ويبدو 
الفريوز آبادي والسيوطي عن أيب عبد اهلل احلسني بن موسى، املعروف باجلليس 

الدينوري)1(، الذي جعلها عىل نوعني: 

1- علل تّطرد عىل كالم العرب، وتنساق إىل قانون لغتهم، وذكر أّن هذا 
إاّل أّن  عب كثرية األفنان،  النوع  أكثر استعامالً، وأشّد تداوالً، وأّنا واسعة الشُّ
تشبيه،  وعلة  سامع،  علة  وهي:  نوعًا،  وعرشين  أربعة  عىل  منها  املشهور  مدار 
وعلة  تعويض،  وعلة  توكيد،  وعلة  فرق،  وعلة  استثقال،  وعلة  استغناء،  وعلة 
معادلة، وعلة  املعنى، وعلة مشاكلة، وعلة  نقيض، وعلة محل عىل  نظري، وعلة 
قرب وجماورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة تغليب، وعلة اختصار، وعلة 
ختفيف، وعلة داللة حال، وعلة أصل، وعلة حتليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، 

وعلة أوىل.

ليست جامعة  أّنا  إاّل  النوع،  العلل يف هذا  أقسام  تعّدد  الرغم من  وعىل 
عب،  الشُّ الباب مفتوحًا، بقوله: »هي واسعة  الدينوري  مانعة، بل ترك اجلليس 

كثرية األفنان«)2(.

2- علة تظهر حكمتهم يف أصول النحو، وتكشف عن صحة أغراضهم، 

شيخ  الدينوري،  باجلليس  املعروف  النحوي،  اهلل  عبد  أبو  اهلل،  هبة  بن  موسى  بن  احلسني  هو   )1(
مقرئ، ونحوي لغوي، تويّف بعد سنة )340هـ(، وقيل: نحو سنة )490هـ(، له كتاب يف النحو 
سامه )ثامر الصناعة(، و)احلروف السبعة من الكالم(. ينظر: البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة: 

123/الرتمجة112، وهدية العارفني: 310/1، ومعجم املؤلفني: 65/4.
)2( البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة: 123.
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وعن صحة مقاصدهم يف موضوعاته)1(.

بّينه،  وال  النوع،  هلذا  يتعرض  مل  الدينوري  اجلليس  أّن  السيوطي  وذكر 
وقد بّينه ابن الساج بقوله: »واعتالالت النحويني عىل رضبني: رضب منها هو 
عّلة  يسمى  آخر  ورضب  مرفوع.  فاعل  كّل   : كقولنا  العرب،  كالم  إىل  املؤدي 

العّلة، مثل أن يقولوا: لَِم صار الفاعل مرفوعًا، واملفعول به منصوبًا«)2(. 

أما أبو القاسم الزجاجي فقد قسم العلل عىل ثالثة أرضب: 

رفع  كقولك:  العرب،  كالم  تعليم  إىل  هبا  يتوصل  تعليمية،  علل  األول: 
الفاعل ألنه فاعل، ونصب املفعول؛ ألنه مفعول.

الثاين: علل قياسية، حيمل فيها الكالم بعضه عىل بعض لعلة جامعة، يقصد 
وأخواهتا(:  )إن  يف  كقولك  عليه،  املقيس  عىل  املقيس  محل  يف  احلكم  تعليل  هبا 
الواحد، فأشبه اسمها املنصوب  املتعدي ذا املفعول  إنا عملت ملشاهبتها الفعل 

املفعول به لفظًا، وأشبه خربها املرفوع الفاعل لفظًا.

القياسية  العلة  بعد  به  يعتل  ما  كل  وتشمل  نظرية،  جدلية  علل  الثالث: 
الثانية، وهي تدخل حتت طائلة اجلدل والنظر، نحو أن يقال: من أّي جهة شاهبت 

احلروف الناصبة األفعال؟ وبأّي األفعال شبهت)3(؟

ويمكن القول إمجاالً إّن العلل التعليمية هي التي يعرف هبا كالم العرب، 
القياسية  العلل  أما  األَُول.  العلل  مضاء  ابن  سامها  التي  وهي  عليه،  وتطرد 
واجلدلية، فهي التي أطلق عليها ابن الساج علة العلة، وسامها ابن مضاء العلل 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 123، واالقرتاح: 256.
)2( األصول يف النحو: 35/1، االقرتاح: 267.

)3( ينظر: اإليضاح يف علل النحو: 64-65، واالقرتاح: 309-304.
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الثواين والثوالث، ودعا إىل إسقاطها من النحو العريب؛ ألنا مما يستغنى عنه يف 
معرفة كالم العرب)1(.

أقسام العلل يف كتاب املوضح
من  أجد  النحو(،  أرسار  )موضح  كتاب  يف  العلل  ألمثلة  التعرض  قبل 
الرضوري التنويه بأنه قد ال توجد أحيانًا حدود فاصلة بني العلل التي يذكرها 
من  مجيعها  تكن  مل  العلل  تلك  وأّن  واحد،  حلكم  علتني  يذكر  فقد  الفاضل، 
النحاة من قبل، وقد أفادها من  التي تكلم هبا  العلل  ابتكاره، بل إن أغلبها من 
املصادر التي اعتمدها يف تصنيف كتابه، ليستدل هبا عىل حكم نحوي، أو يدعم 
هبا دلياًل يرّجحه، أو وجهًا خيتاره، وهو يف ذلك كله ال يذكرها بنصها، بل ينقلها 

باملعنى موجزًا مترصفًا.

وفيام يأيت أمثلة للنوع األول من أنواع علل القياس التي تقدم ذكرها، مما 
عرضه الفاضل يف كتاب )موضح أرسار النحو(:   

1- علة تشبيه: وهي تقوم عىل أّن املتشاهبني يكسبان حكاًم واحدًا ملشاهبة 
بعضهام بعضًا)2(، قال سيبويه: »ومن كالمهم أن يشّبهوا اليشء باليشء، وإن مل 

يكن مثله يف مجيع األشياء«)3(.

وقد عّول الفاضل عىل هذه العلة يف تعليله لكثري من األحكام النحوية، 
منها: يف األسامء الستة، ونون الوقاية، واسم الفعل، واملركب، واملبتدأ، واخلرب، 
من  واملمنوع  الفاعل،  واسم  واملنادى،  به،  واملفعول  وأخواهتا،  )إّن(  وخرب 

)1( أصول النحو العريب/د. حممد عيد: 129-135، وينظر: الرد عىل النحاة: 134-130.
)2( ينظر: علل النحو: 67.

)3( كتاب سيبويه: 278/3.



......................................................................  موضح أرسار النحو  126

الرصف، وعوامل النصب، واأللفاظ اجلازمة وغريها)1(.

ومن ذلك قوله يف تقديم أخبار األفعال الناقصة عليها محاًل عىل األفعال 
التامة: »فإن قلَت: هل جيوز تقديم أخبار تلك األفعال عليها، أم ال؟ قلُت: أّما 
فيام ليس يف أوله )ما(، فهو جائٌز باالتفاق، فإّنا شبيهٌة باملفعول، فيجوز تقديمها 

عليها، كام جيوز تقديم املفعول عىل فعله«)2(.

بام  ظهر  قد  قلَت:  »فإن  بالفعل:  املشبهة  احلروف  عمل  تعليل  يف  وقوله 
سلف أّن هذه احلروف تنصب وترفع، فام وجهه؟ قلُت: ألّنا مّلا أشبهت الفعل 

شّبهت به يف الرفع والنصب...«)3(.

2- عّلة استثقال: يراد هبا إيثار اخلّفة وكراهة الثقل، وهي من أكثر العلل 
دورانًا يف آثار النحويني، ودليلها أنَّ الفصحاء ُينفرون من ثقيل اللفظ وُيؤثرون 
الوقاية، واسم  ونون  املنقوص،  إعراب  الكالم)4(. وقد جاء ذكرها يف  اخلفة يف 
املنرصف،  غري  واالسم  )اللفظية(،  احلقيقية  غري  واإلضافة  والرتخيم،  الفعل، 

وألفاظ الرشط واجلزاء)5(.

ومن أمثلتها قوله يف تعليل وجوب منع املؤنث من الرصف، إذا كان زائدًا 
عىل ثالثة أحرف، أو متحرك الوسط، أو كونه أعجميًا: »فألّن الزائد عىل الثالثة 
ومتحرك األوسط والعجمي ثقيلٌة، باإلضافة إىل مقابالهتا، فينبغي أن جُيرب ثقلها 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 15، و29، و37، و39، و51، و61، و68، و70، و165، و175، 
و190، و191، و199. 

)2( املصدر نفسه: 198.
)3( موضح أرسار النحو: 218.

)4( ينظر: اإليضاح يف علل النحو: 100، وأصول النحو العريب/د. حممد احللواين: 114.
)5( ينظر: موضح أرسار النحو: 18، و29، و37، و80، و174، و191.
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بمنع الرصف...«)1(.

إعرابًا  واجلر  الرفع  حال  )قاٍض(  نحو:  املنقوص،  إعراب  علة  يف  وقوله 
واجلر،  الرفع  حال  فيه  اإلعراب  ظهر  لو  )قاٍض(  »ألّن  النصب:  دون  تقديريًا 
الجتمع الضّم أو الكس مع الياء، وكالمها ثقيالن؛ أّما األول فالستلزامه اجتامع 
الضدين، وأما الثاين فالستلزامه اجتامع املثلني، بخالف حالة النصب، فاّنه يلزم 
من التلّفظ باإلعراب اجتامع الفتحة مع الياء، وهو ال يستلزم شيئًا ممّا ذكرنا، فلذا 

كان اإلعراب فيها لفظيًا«)2(.

هذه  عملت  مِلَ  قلَت:  »فإن  اجلزم:  الرشط  أدوات  عمل  تعليل  يف  وقال 
إحدامها  مجلتني:  إىل  حتتاج  فألّنا  واجلزاء؛  الرشط  كلامت  أّما  قلُت:  اجلزم؟ 
التخفيف  بعض  خيّففوا  أن  فأرادوا  الكالم،  به  فيطول  جزاء،  واألخرى  رشط، 

فجزموه...«)3(.

3- علة فرق: يراد هبا الكشف عن القيم اخلالفية بني ظواهر اللغة املختلفة، 
ومن أمثلتها تعليل تقّدم خرب املبتدأ عىل املبتدأ، وعدم تقّدم خرب )إّن( وأخواهتا 
عىل أسامئها، قال الفاضل: »ذلك ألّن هذه احلروف إّنام تعمل ملشاهبتها الفعل، 
فهي فروع الفعل، والفعل يرفع املقّدم، وينصب املؤّخر، فلاّم أجروا هذه احلروف 
جمرى األفعال، بأن أعملوها الرفع والنصب، أرادوا أن يفّرقوا بينها وبني الفعل، 
لئاّل يلزم تساوي األصل والفرع، فجعلوا األول منصوبًا، والثاين مرفوعًا...«)4(.

)1( املصدر نفسه: 174.
)2( موضح أرسار النحو: 18.

)3(  املصدر نفسه: 191.
)4( املصدر نفسه: 61.
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إذا كان  )العرشة(  إىل  )الثالث(  باإلعداد من  التاء  إحلاق  تعليل  وقال يف 
املعدود مذكرًا، وعدم إحلاقها إذا كان املعدود مؤنثًا: »وإّنام ُفعل ذلك؛ ألّن العدد 
للمؤنث  كان  وإذا  التاء،  به)1(  تلحق  مل  للمذكر  كان  إذا  واملعدود  املعدود،  فرع 

حلقته، فُأعطي للفرع حكم عكس حكم األصل، للفرق بينهام...«)2(. 

4- علة توكيد: مثاهلا: تعليل زيادة لفظة )واحدة( يف قوله: )نفخُت نفخًة 
واحدًة(، قال الفاضل: »فاّن تاء )نفخة( يدّل عىل أّنا واحدٌة، فزيادة )واحدة( 

ليس إاّل للتأكيد«)3(.

للتناسب،  ينرصف  ال  ما  رصف  مثاهلا:  مناسبة:  أو  مشاكلة  علة   -5
كقوله تعاىل: ﴿َساَلِساَلً َوَأْغاَلالً﴾)4(. قال الفاضل يف توجيهه: »فاّنه تعاىل نّون 

)سالساًل( مع أّنه غري منرصٍف ملناسبة )أغالالً( ألّنه منرصٌف«)5(.

الِعلم  بعد  تقع  التي  )أْن(  تعليل كون  مثاهلا:  املناسبة معنوية،  وقد تكون 
الفاضل: »ذلك ألّن )أْن(  الناصبة، قال  املشددة، وليست )أْن(  خمّففًة من )أّن( 
والتحقيق،  للتأكيد  واملخّففة  الِعلم،  يناسب  ال  وهو  والطمع،  للرجاء  الناصبة 
وهو مناسٌب له غاية التناسب، ولذلك قال اهلل تعاىل: ﴿َعلَِم َأْن َسَيُكوُن﴾)6(«)7(. 

فمميز)ثالث(  األعداد،  مميز  اختالف  تعليل  مثاهلا:  معادلة:  علة   -6

)1( أي: باملعدود.
)2( موضح أرسار النحو: 145.
)3( موضح أرسار النحو: 125.

)4( سورة اإلنسان/4.
)5( موضح أرسار النحو: 180.

)6( سورة املزمل/20.
)7( موضح أرسار النحو: 184.
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منصوٌب،  مفرٌد  )مئة()2(  إىل  عرش(  )أحد  ومميز  جمروٌر،  مجٌع  عرش()1(  )أحد  إىل 
الفاضل: »أما جّر األول والثالث  النهاية مفرٌد جمروٌر. قال  ومميز )مئة( إىل غري 
فألّنام  الثالث؛  وإفراد  األول  مجع  وأما  التمييز.  فعىل  الثاين  ونصب  فلإلضافة، 
القّلة، فُأعطي القليل  طرفا العدد، فالثالث يف جانب الكثرة، واألول يف جانب 

- وهو املفرد- الكثري، - وهو الثالث-، والكثري - وهو اجلمع- القليل، - وهو 
األول-، ليتعادال«)3(.

7- علة تغليب: مثاهلا: تعليل إضافة الصفة إىل موصوفها، يف نحو قوهلم: 
الفاضل:  َجْرٌد(، قال  لَقطيَفٍة، واألصل: )َقطيَفٌة  َقطيَفٍة(، و)اجلَْرد( صفٌة  )َجْرُد 
»)َجْرد(، وإن كان يف األصل صفًة لـ)قطيفٍة(، إاّل أّنه غلبت االسمية عليه بحيث 

ُيطلق منفردًا، فلم يبَق عىل وصفيته«)4(.

قال  الوصل،  الضمري  يف  األصل  أّن  تعليل  مثاهلا:  اختصار:  علة   -8
الفاضل: »ألّن وضع الضمري لالختصار، إذ فيه كفايٌة عن الترصيح باسم املشار 
إليه، فاألخرص هو األصل، وال شّك يف أّن الضمري املّتصل أخرص من املنفصل، 

فكان هو األصل«)5(.

إذا قامت قرينة  املبتدأ جوازًا،  9- علة داللة احلال: مثاهلا: تعليل حذف 
هنا  والقرينة  اهلالل)6(.  هو  هذا  أي:  )اهلالُل(،  امُلسَتِهل:  قول  مثل  تعيينه،  عىل 

)1( أي حتى )عرش( ألّن األصل يف )إىل( أن يكون ما بعدها خارجًا عن حكم ما قبلها.
)2( أي حتى )تسع وتسعني( ألّن األصل يف )إىل( أن يكون ما بعدها خارجًا عن حكم ما قبلها.

)3( موضح أرسار النحو: 146.

)4( موضح أرسار النحو: 120.
)5( املصدر نفسه: 24.

)6( ينظر: موضح أرسار النحو: 54.



......................................................................  موضح أرسار النحو  130

داللة احلال)1(.

ونحو قوله يف حذف مميز )كم( اخلربية: »ثّم اعلم أنه قد حُيذف مميز )كم( 
فإّن  رضبت؟(.  و)كم  مالك؟(،  )كم  كقولك:  عليه،  تدّل  قرينٌة  هناك  كان  إذا 
املراد )كم درمهًا، أو درهٍم مالك؟(، أو )كم رضبًة؟ أو  أّن  احلال هنا يدّل عىل 

مرٍة، أو رجاًل، أو رجٍل رضبت(«)2(. 

10- علة مراعاة األصل: يراد هبا رعاية األصل يف تقرير احلكم النحوي، 
نحو تعليل وجوب كون احلال نكرًة، قال الفاضل: »...قيل: ألّنا خرٌب يف األصل، 

واملعنى عن ذي احلال، واألصل يف اخلرب أن يكون نكرًة «)3(.

وقال يف تعليل رصف )أفعى(، و)أجدل(، و)أخيل(: »احلّق أّنا منرصفٌة؛ 
يُقم عىل خالفه دليٌل،  به ما مل  ألّن األصل يف االسم الرصف، فيجب أن حُيكم 

وهنا ليس)4(«)5(.

11- علة إشعار: مثاهلا: تعليل إحلاق تاء التأنيث الساكنة بالفعل املايض، 
قال: »إّنام تلحق املايض لإلشعار بأّن الفاعل مؤنث«)6(. 

 12- علة َأوىل: يراد هبا ترجيح يشٍء عىل يشٍء؛ ألّنه أوىل يف االستعامل 

)1( ينظر: االقرتاح: 264، وأصول النحو العريب/د. حممد عيد: 121.
)2( موضح أرسار النحو: 41.

)3( املصدر نفسه: 96.
)4( أي: وليس هنا دليل.

)5( موضح أرسار النحو: 173.

)6( موضح أرسار النحو: 236.
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»كقوهلم: إّن الفاعل أوىل برتبة التقديم من املفعول«)1(. ومثاهلا يف كتاب الفاضل: 
الفصل حرفًا، وليس اساًم؛ ألّنه ملغًى ال معنى له، واحلرف  تعليل كون ضمري 

أوىل باإللغاء من االسم)2(.

هذه هي أهم العلل املوافقة ملا ورد عن اجلليس الدينوري، ولكون العلل 
تتعدد إىل ما ال حرص له، فقد وردت يف كتاب )موضح أرسار النحو( علل ُأخر، 

يمكن إضافتها ملا تقدم، وهي كام يأيت: 

اللغة،  املطلوب يف  بالتجانس  يراد هبا االحرتاز عام خيّل  منافرة:  1- علة 
مثاهلا: تعليل إعراب األسامء الستة بام هو أصل يف احلرف، قال الفاضل: »ألّن 
اآلحاد مّلا كانت أصوالً للمثنى واملجموع، أرادوا أن ال حتصل بني األصل والفرع 
املثنى واملجموع  باحلركة، وإعراب  بأن يكون إعراب اآلحاد كّلها  تامٌة،  منافرٌة 

باحلرف، فأعربوا بعض اآلحاد باحلرف«)3(.

ُينافر  »لئاّل  املركبة:  األعداد  يف  التاء  )عرشة(  العدد  إحلاق  علة  يف  وقال 
املؤنث منافرًة تامًة، فإّنه إذا كان لفظان صورة كليهام صورة املذكر، لناَفَر املؤنث 

منافرًة تامًة، فأتى بواحٍد ملحقًا به التاء، وبآخر غري ملحٍق«)4(.

2- علة أمن اللبس: يقصد هبا االحرتاز عن االلتباس يف الكالم، والعرب 
يتوّخون ذلك يف كالمهم، بدافع احلرص عىل اإلبانة والوضوح وحتايش اخللط 

)1( علل النحو: 31.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 29.

)3( املصدر نفسه: 14.
)4( موضح أرسار النحو: 145.
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بني املعاين)1(.

)إّن(  تقديم خرب  املبتدأ، ومنع  املبتدأ عىل  تقديم خرب  تعليل جواز  مثاهلا: 
وأخواهتا عىل أسامئها، قال الفاضل: »ألّن هذه احلروف مّلا كانت مشاهبًة للفعل، 
فلو أعملت عمل الفعل بأن قّدم املرفوع عىل املنصوب، اللتبست باألفعال...«)2(.

وقال يف تعليل بناء املنادى عىل الضم: »ألّنه لو ُبني عىل الفتح، اللتبس يف 
بعض األحيان باملضاف إىل غري ياء املتكلم، كام يف قولك: )يا غالم الفاضل(، إذ 
لو ُفتح )غالم( ُيظّن أّنه مضاٌف إىل الفاضل. ولو ُبني عىل الكس اللتبس يف بعض 
األحيان باملضاف إىل ياء املتكلم، كام يف )يا غالم(، إذ لو ُكس اللتبس باملضاف 

إىل الياء املحذوفة، ولظّن أّن أصله )غالمي(...«)3(.

3- علة تباين: مثاهلا: تعليل منع إضافة الصفة إىل موصوفها، واملوصوف 
إىل صفته، قال: »ألّن الصفة واملوصوف جيب أن يكون املعرّب عنه هبام واحدًا عند 
املتكّلم، واملضاف واملضاف إليه جيب أن يكون املعرّب هبام عنه متعّددًا عند املتكّلم، 
فبني اإلضافة والتوصيف تبايٌن، فال جيتمعان«)4(.                                                                                                            

العامل،  من  موقفه  يف  لذلك  أمثلة  تقدمت  وقد  وضعف:  قوة  علة   -4
ومنها أيضًا علة تقدير ضمري الشأن اساًم لـ)أن( املفتوحة املخففة، قال الفاضل: 
»قد عرفت أّن تلك احلروف إّنام تعمل ملشاهبة الفعل، فلاّم أرادوا أن ال يلزم زيادة 
الشأن ليكون اسمها، واجلملة  األضعف عىل األقوى، قّدروا للمفتوحة ضمري 

)1( ينظر: علل النحو: 66.
)2( موضح أرسار النحو: 61.

)3( املصدر نفسه: 72.
)4( املصدر نفسه: 120.
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بعدها خربها«)1(.

عىل  االستعامل  من  العربية  علامء  أجازه  ما  هبا  ويراد  رضورة:  علة   -5
خالف القياس يف القاعدة النحوية، ورأي اجلمهور أّن الرضورة ما يقع يف الشعر 
ابن مالك إىل أنا ما ليس  النثر، سواء أكان عنه مندوحة أم ال)2(. وذهب  دون 

للشاعر عنه مندوحة)3(.

املنادى  غري  ترخيم  النحو(:  أرسار  )موضح  كتاب  يف  مواردها  ومن 
اجلّر  ودخول  َعة،  والسَّ الرضورة  يف  الضمري  إىل  )ذو(  وإضافة  الشعر،  لرضورة 
والتنوين عىل غري املنرصف رضورة، لالحرتاز من اختالل الوزن، أو الزحاف، 

أو اختالل القافية)4(.

وشاهد الفاضل عىل دخول اجلّر والتنوين عىل غري املنرصف رضورًة، قول 
   :Fيف مرثية خاتم األنبياء ،Dفاطمة

أحـمٍد ُتربَة  شمَّ  َمن  عىل  َغوالياماذا  الزماِن  َمدى  َيُشمَّ  ال  أن 
أّنـها لو  َمصـائٌب  عيلَّ  َليالياُصّبْت  ِصَن  ــاِم  األي عىل  ُصّبْت 

قال الفاضل: »جيب أن ينّون )مصائب( مع أّنه غري منرصٍف؛ ألّن صيغته 
صيغة منتهى اجلموع؛ ألّنه لو مل ينّون الختّل الوزن...«)5(.

)1( املصدر نفسه: 225.
)2( ينظر: خزانة األدب: 33-31/1.

)3( ينظر: رشح التسهيل: 1/ 202، ومهع اهلوامع: 3/ 235.
)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 76، و79، و123، و177.

البيت األول شاهٌد آخر عىل املسألة، مل يذكره املصنّف، هو قوهلا3:  )5( املصدر نفسه: 178. ويف 
)ُتربَة أمحٍد(، فقد رصفت )أمحد( رضورًة، وهو غري منرصف للعلمية ووزن الفعل.
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النحويون  اعتمدها  التي  العلل  من  وهي  االستعامل:  كثرة  علة   -6
لالستدالل عىل بعض الظواهر اللغوية، منها احلذف والتغيري، نحو قوهلم: أيش؟ 

واملراد: أّي يش؟)1(

وذكر الفاضل أّن كثرة االستعامل َيستدّل هبا الرصفيون عىل أصالة الكلمة، 
وأّن األصل جيب أن يكون أكثر استعامالً من الَفرع، لئاّل يلزم ترجيح الفرع عىل 

األصل)2(.

تعليل  منها:  النحو(،  أرسار  )موضح  كتاب  يف  كثرية  أمثلة  العلة  وهلذه 
ترخيم املنادى وغريه للتخفيف، قال الفاضل: »اعلم أّنه قد ُيرّخم املنادى وغريه 
َعة بخالف ترخيم غريه،  للتخفيف، ولكن ختفيف املنادى جيوز يف الرضورة والسَّ
فاّنه ال جيوز إاّل يف الرضورة؛ وذلك ألّن املنادى كثري االستعامل، فناسب احلذف 

والتخفيف«)3(.

7- علة تقدير: ويراد هبا مراعاة املقّدر، ومثاهلا: تعليل اإلضافة يف قوهلم: 
)صالُة األوىل(، مع أّن املوصوف ال يضاف إىل صفته. قال الفاضل: »ال نسّلم 
التقدير: )صالَة  إذ  أّن )الصالة( موصوفٌة بـ)األوىل(، بل )األوىل( صفٌة ملقّدٍر، 

الساعِة األوىل(«)4(.

يف  قال  حرفًا،  احلرف  تسمية  سبب  الفاضل  هبا  علل  اشتقاق:  علة   -8
تعريفه: »هو... كلمٌة تدّل عىل معنًى يف غريه، وإّنام سّمي حرفًا؛ ألّن احلرف يف 

)1( ينظر: رشح املفصل: 102/4، وعلل النحو: 68.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 31.

)3( موضح أرسار النحو: 77.
)4( املصدر نفسه: 120.
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اللغة بمعنى الطرف)1(، وهذا النوع من الكلمة وقع طرفًا بالنسبة إىل أخويه)2(؛ 
ألّن أخويه يداّلن عىل املعنى يف نفسه، وهو ال يدّل؛ وألّنام يقعان عمدًة يف الكالم 

دونه«)3(.

وال خيلو كتاب )موضح أرسار النحو( من النوع الثاين من العلل القياسية 
واجلدلية النظرية، أو العلل الثواين والثوالث. والغالب أّنا متداخلة، وال نكاد 
ِمَم  قلَت:  »فإن  بالفعل:  املشبهة  احلروف  قوله يف عمل  منها  بينها،  فاصاًل  نجد 
أّما لفظًا، فلثالثة أوجه: األول:  قلُت:  أّن هذه احلروف شبيهٌة بالفعل؟  علمتم 
)كأّن(  وهو:  رباعي،  وبعضها  و)ليت(،  و)أّن(  )إّن(  وهو:  ثالثي،  بعضها  أّن 
وبعضه  ثالثي،  بعضه  الفعل  أّن  كام  )لكّن(،  وهو:  مخايس،  وبعضها  و)لعّل(، 
رباعي، وبعضه مخايس. الثاين: أّنا مبنيٌة عىل الفتح، كاملايض. الثالث: أّنا تلزم 
كليهام:  و)أّن(  )إّن(  معنى  فألّن  معنًى؛  وأّما  يلزمها...  الفعل  أّن  كام  األسامء، 
ومعنى  استدركُت،  )لكّن(:  ومعنى  شاَبَه،  أو  شّبهُت،  )كأّن(:  ومعنى  حتّققُت، 

)ليت(: متنّيُت، ومعنى )لعل(: ترجّيُت.

فإن قلَت: قد ظهر بام سلف أّن هذه احلروف تنصب وترفع، فام وجهه؟ 
قلُت: ألّنا مّلا أشبهت الفعل شّبهت به يف الرفع والنصب.

فإن قلَت: فِلَم نصبت األول وهو االسم، ورفعت اآلخر وهو اخلرب، مع 
فروعًا  للفعل، كانت  مّلا كانت مشاهبًة  قلُت: ألّنا  الفعل عىل عكس ذلك؟  أّن 
له، فروعيت الفرعية بأن أعملت عكس عمل الفعل، لئال يّتخذ حكم األصل 

)1(  ينظر: لسان العرب-حرف-: 41/9.
)2( أي: االسم والفعل.

)3( موضح أرسار النحو: 207.
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والفرع«)1(.

4- استصحاب احلال
النقل  دليل  يستحقه يف األصل عند عدم  ما  اللفظ عىل  »إبقاء حال  وهو 
عن األصل«)2(. ويراد به»استصحاب حال األصل يف األسامء، وهو اإلعراب، 
ما  األسامء  يف  يوجد  حتى  البناء،  وهو  األفعال،  يف  األصل  حال  واستصحاب 

يوجب البناء، ويوجد يف األفعال ما يوجب اإلعراب«)3(.

عّدوه من أضعف  لكنّهم  املعتربة)4(،  النحو  أدلة  من  احلال  واستصحاب 
األدلة)5(، وهلذا ال جيوز التمسك به ما وجد هناك دليل)6(. وجعله الدكتور متام 
حسان متوسطًا بني السامع والقياس، ومل يبحثه يف آخر أصول النحو، كام درج 
عىل ذلك املصنفون يف هذا العلم، وقال يف سبب ذلك: »ألّن القياس ال يكون إاّل 

بعد أن يتضح األصل والفرع، ويعرف املّطرد من الشاذ«)7(.

وقد أشار الفاضل إىل الوضع األول وإبقاء األصل يف بضعة مواضع خالل 
تعليقاته عىل املسائل النحوية، وهناك املزيد من املسائل التي استدل فيها باألصل، 

)1( موضح أرسار النحو: 217.
)2( اإلغراب يف جدل اإلعراب: 46، االقرتاح: 374.

)3( ملع األدلة: 141.
)4( ينظر: اإلنصاف: 300/1 و369)مسألة40 و57(، واالقرتاح: 375-374.

)5( ينظر: اإلنصاف: 112/1 )املسألة14(، واالقرتاح: 377.
)6( ينظر: ملع األدلة: 142.

)7( األصول: 107.
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وقد تقرر يف أصول النحو أّن التمسك باألصل هو متسك باستصحاب احلال)1(. 

ومن ذلك قوله: »)عسى( موضوعٌة بحسب الوضع األول بإزاء الزمان، 
ولكن غلب استعامهلا عاريًة عنه. وأسامء األفعال موضوعٌة بحسب الوضع األول 

عاريًة عن الزمان، ولكن استعملت مقارنة للزمان«)2(.

)قعدت  نحو  يف  املطلق  املفعول  عامل  أّن  يف  سيبويه  مذهب  توجيه  ويف 
دليل  »أّما  الفاضل:  يقول  املذكور،  الفعل  وليس  املقدر،  الفعل  هو  جلوسًا(، 
سيبويه، فهو أّن املفعول املطلق، إّنام هو مصدر العامل، فاألصل أن يكون منه ال 
من غريه، فلو كان من غريه يف بعض املواضع ظاهرًا، وجب أن ُيقّدر ما كان من 

جنسه إبقاًء لألصل ما أمكن«)3(.

وهناك إشارات إىل أصل الوضع، منها: قوله يف علة إحلاق )اثنني( باملثنى: 
»ألّن النون فيه، وإن كانت زائدًة، لكن األلف ليست كذلك؛ ألّن أصل )اثنان( 

َثنٌَي)4(، ُقلبت الياء ألفًا، فاأللف أصيّل«)5(.

وورد عن الفاضل أّن االستعامل إذا كان عىل خالف األصل، فينبغي أن 
بمنع استعامل )جاء(  القائل  الرأي  السامع، ذكر ذلك مؤيدًا  يقترص عىل موضع 
و)قعد( فعلني ناقصني يف غري املواضع املسموعة، وقال يف دليل ذلك: »أّما دليل 
أن  ناقصني خالف األصل، فيجب  التاممية، واستعامهلام  أّن أصلهام  األول: فهو 

)1( ينظر: اإلنصاف: 396/1)مسألة57(، و634/2 )مسألة88(، واالقرتاح: 375.
)2( موضح أرسار النحو: 19. 

)3( املصدر نفسه: 64. 
)4(  ينظر: هتذيب اللغة: -ثنى- 103/15، ولسان العرب: -ثني- 117/14.

)5(  موضح أرسار النحو: 16. 
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ال  األصل،  يف  تاّمني  كونام  استصحاب  أي  السامع...«)1(.  موضع  عىل  ُيقترص 
يقترص عليه وال  بله  ناقصني،  فيه  الذي جاءا  السامع  القياس عىل موضع  يسوغ 

يتعّداه.

القسم الثاين: القواعد الكلية
عّرفت القاعدة بأّنا »قضية كلية منطبقة عىل مجيع جزئياهتا«)2(.

وقيل هي: »قضية كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات 
يف  مثاًل  )زيد(  حال  تعرف  أن  أردت  فإذا  مرفوع،  فاعل  كل  مثل:  موضوعها، 
فاعل(  )زيد  أعني  احلصول  السهلة  الصغرى  تضّم  أن  فعليك  زيٌد(،  )جاءين 
مع تلك القضية، وتقول: زيد فاعل، وكّل فاعل مرفوع، حيصل لك معرفة أنه 

مرفوع«)3(. ويمكن أن نفرق بني نوعني من قواعد النحو الكلية: 

أوالً: قواعد التوجيه
قواعد  هلا  ختضع  بل  معنّي،  نحوي  باب  إىل  ينتمي  ماال  القواعد  من  إّن 
وهي»تلك  التوجيه،  قواعد  حسان:  متام  الدكتور  سامها  وقد  األخر،  األبواب 
الضوابط املنهجية التي وضعها النحاة ليلتزموا هبا عند النظر يف املادة اللغوية - 

سامعًا كانت، أم استصحابًا، أم قياسًا- التي تستعمل ال ستنباط احلكم«)4(.

وقسمها عىل: قواعد استداللية، وقواعد معنوية، وقواعد مبنوية، وقال: 

)1( املصدر نفسه: 194. 
)2( التعريفات: 219.

)3( دستور العلامء: 39/3، وينظر: موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب: 25.
)4( األصول: 189.
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»هي مبادئ عامة، ال ترتبط بباب نحوي دون غريه، ولكنها توجيهات يتدي هبا 
كّل نحوي عند تفكريه يف املسائل املفردة«)1(.

وقد أورد الفاضل مجلة من قواعد التوجيه، وهو إما أّن يكون قد وّظفها 
النحاة،  لبعض مذاهب  اختياراته  أّنه ذكرها يف  أو  اقتبسها،  التي  النصوص  من 
كتاب  يف  ترتيبها  بحسب  القواعد  تلك  بعض  يأيت  وفيام  عليهم،  واعرتاضاته 

)موضح أرسار النحو(: 

- الرتجيح بال مرجح باطل)2(.

- إّنام املعترب هو األصل)3(.

- اإلعراب باحلركة أصل اإلعراب باحلرف)4(.

- ال جيتمع الضدان)5(.

- حرف اجلّر خمتصٌّ باالسم)6(.

- خمالفة األصل ال جتوز إاّل إذا مل يمكن اإلجراء عىل األصل)7(.

- ال جيوز فصل الضمري إاّل إذا تعّذر الوصل؛ ألّن الوصل هو األصل)8(.

)1( املصدر نفسه: 204.
)2( موضح أرسار النحو: 9.

)3( املصدر نفسه: 11.

)4( املصدر نفسه: 14.

)5( املصدر نفسه: 18.
)6( املصدر نفسه: 22 و23.

)7( موضح أرسار النحو: 24.
)8( املصدر نفسه: 24.
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- اعتبار األصل أوىل من اعتبار املشاهبة)1(.

- احلرف أوىل باإللغاء من االسم)2(.

- كثرة االستعامل ُيستدّل هبا عىل أصالة الكلمة)3(.

- األصل جيب أن يكون أكثر استعامالً من الَفرع؛ لئاّل يلزم ترجيح الفرع 
عىل األصل)4(.

- ما له صدارة الكالم، فال جيوز تأخريه)5(.

- امتناع تقديم الضمري عىل مرجعه لفظًا وتقديرًا)6(.

- يمتنع أن يكون االسم مسندًا ومسندًا إليه بإسناٍد تاّم)7(.

- ال جيتمع فاعالن عىل فعٍل واحٍد)8(.

 - األصل يف العامل التقديم)9(.

- الظرف ممّا يتوّسع فيه ما ال يتوّسع يف غريه)10(.

)1( املصدر نفسه: 27.

)2( املصدر نفسه: 29.

)3( املصدر نفسه: 31.

)4( املصدر نفسه: 31.

)5( املصدر نفسه: 33.

)6( املصدر نفسه: 44.

)7( املصدر نفسه: 49.

)8( املصدر نفسه: 51.

)9( املصدر نفسه: 53.
)10( املصدر نفسه: 61.
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- التقدير خالف األصل)1(.

- الفاعل اجلامد جيب أن ال يعمل يف يشٍء)2(.

- األصل يف البناء السكون)3(.

- ال جيتمع تعريفان عىل اسٍم واحٍد)4(.

- امتناع ترجيح املرجوح)5(.

- العامل اللفظي قوّي، يعمل فيام بعده وما قبله)6(.

- األصل عدم التأويل)7(.

- األصل يف العمل هو الفعل، وما عداه فرعه، فإذا وجد الفعل الذي هو 
األصل يف العمل مل جُيْز إعامل غريه)8(.

- الكالم املوجب هو األصل يف الكالم، وغري املوجب فرعه)9(.

- املضاف واملضاف إليه جيب أن يكونا متغايرين)10(.

)1( املصدر نفسه: 64، و87.
)2( موضح أرسار النحو: 68.

)3( املصدر نفسه: 71.

)4( املصدر نفسه: 76.

)5( املصدر نفسه: 77.
)6( املصدر نفسه: 99. 

)7( املصدر نفسه: 102.

)8( املصدر نفسه: 111.

)9( املصدر نفسه: 111.
)10( املصدر نفسه: 120.
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- ال ُيضاف اسٌم ليشٍء إىل اسٍم آخر لذلك اليشء بعينه)1(.

- األصل ينبغي أن يكون أرشف من الفرع )2(.

- ترك األوىل نقٌص)3(. 

- املذكر هو األصل؛ ألّن األصل بقاء االسم عىل حاله)4(.

- أصل التثنية العطف)5(.

- يمتنع ترجيح الفرع عىل األصل)6(.

- األصل يف االسم الرصف)7(.

- اجلمع فرُع الواحد)8(.

- العدل فرُع األصل املعدول عنه)9(.

- الرتكيب فرُع اإلفراد)10(.

)1( املصدر نفسه: 120.

)2( املصدر نفسه: 130.

)3( املصدر نفسه: 137.

)4( املصدر نفسه: 150.
)5( موضح أرسار النحو: 152.

)6( املصدر نفسه: 158.

)7( املصدر نفسه: 173.

)8( املصدر نفسه: 176.

)9( املصدر نفسه: 177.
)10( املصدر نفسه: 177.
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- وزن الفعل فرُع وزن االسم)1(.

- إذا انتفى الرشط انتفى املرشوط)2(.

- تقدير املمكن التقدير يف املواضع مجيعها أوىل وأضبط)3(.

- ما ال معنى له أجدر باحلذف ممّا له معنى)4(.

- األلفاظ إذا رّكبت بعضها مع بعض تغرّيت أحكامها)5(.

- كثريًا ما حُيمل اليشء عىل ضّده)6(.

- إذا كان االستعامل خالف األصل، جيب أن ُيقترص عىل موضع السامع)7(.

- التأسيس خرٌي من التأكيد)8(.

- ال جيتمع عامالن خمتلفان يف العمل عىل معموٍل واحٍد)9(.

- ال يتوّسط معمول العامل املعنوي بني معمويل العامل اللفظّي)10(.

)1( املصدر نفسه: 177.

)2( املصدر نفسه: 180.

)3( املصدر نفسه: 187.

)4( املصدر نفسه: 187.

)5( املصدر نفسه: 189.

)6( املصدر نفسه: 191.

)7( املصدر نفسه: 194.
)8( موضح أرسار النحو: 208.

)9( املصدر نفسه: 221.
)10( املصدر نفسه: 221.
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- يمنع زيادة األضعف عىل األقوى)1(.

ثانيًا: قواعد األبواب
وهي القواعد التي تنتمي إىل باب نحوي معنّي، وقد ذكر الفاضل قواعد 
وقد  حفظها،  ليسهل  حيصيها،  ما  وغالبًا  النحو،  أبواب  من  باب  بكل  خاصة 
يسميها أصوالً، أو رشوطًا، ويبني وجه كل أصل وعلته، وقد يذكر املواضع التي 

جيوز فيها خمالفة تلك األصول أو الرشوط، ويعززها بأمثلة أو شواهد مناسبة.

ومن أمثلة تلك القواعد ما جاء يف املبتدأ: »فاعلم أّن للمبتدأ أصوالً ثالثة: 
األول: أن يكون مقّدمًا عىل اخلرب. الثاين: أن يكون معّرفًا. الثالث: أن يكون اساًم 

غري صفٍة«)2(. 

وجاء يف اخلرب: »أّن له أربعة أصول: األول: أن يكون مؤّخرًا عن املبتدأ. 
الثاين: أن يكون نكرًة. الثالث: أن يكون صفًة ال اساًم. الرابع: أن يكون مفردًا ال 

مجلًة«)3(.

أن  احلال  ذي  يف  واألصل  نكرًة،  احلال  تكون  أن  »جيب  احلال:  يف  وجاء 
يكون معرفًة«)4(.

)1( املصدر نفسه: 225.
)2( املصدر نفسه: 52.
)3( املصدر نفسه: 55.
)4( املصدر نفسه: 96.
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املبحث الرابع: مصادر الكتاب

أفاد الفاضل من الرتاث النحوي الذي سبقه، وحرص عىل ذكر مذاهب 
العلامء السابقني وأقواهلم وحججهم التي استدّلوا هبا، وذكر يف أحيان قليلة بعض 
الكتب التي نقل عنها، من هنا يمكن تقسيم مصادر توثيق كتابه هذا عىل قسمني: 

القسم األول: الكتب
نقل  الذين  باألعالم  قورنت  إذا  قليلة  كتابه  التي رّصح هبا يف  الكتب  إّن 
عنهم، ويمكن أن ُيعزى ذلك إىل أّن املصنف يدف إىل أن يكون كتابه تعليميًا 

خمترصًا، وال يريد أن يثقله باملصادر واإلحاالت الكثرية.

يف  أو  الكتاب،  متن  يف  املصنف  هبا  رصح  التي  الكتب  أسامء  يأيت  وفيام 
حواشيه عىل نسخة )ش( مرتبًة عىل وفق تاريخ وفيات مصنفيها: 

حوى  الذي  العلم  هذا  عمدة  وهو  )ت180هـ(،  لسيبويه  الكتاب:   -1
أصوله وفروعه، وكل من جاء بعده إنام منه ينهل وعنه يصدر، فال يمكن ملصنٍف 

يف النحو العريب ودارٍس له أن يتخطاه.

أّن  بيد  النحو(،  أرسار  )موضح  كتاب  متن  يف  )الكتاب(  اسم  يرد  ومل 
املرتجم  والعرشين  التاسع  الباب  من  نقل  أنه  املوصول  االسم  يف  ذكر  الفاضل 
بـ)باب ما يكون االسم فيه بمنزلة الذي يف املعرفة، إذا بني عىل ما قبله، وبمنزلته 
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بمنزلة رجل()1(. وجاء يف حاشية نسخة  نكرًة  إىل احلشو، ويكون  االحتياج  يف 
 )ش( و)ط(، يف باب املفعول فيه، ذكر الباب السادس والثالثني من )الكتاب()2(. 
وقد يدل التخريج بذكر الباب عىل النقل املبارش منه، ويؤيده أنه ذكر يف حاشية 
نسخة األصل، يف حذف عامل املفعول املطلق، أّن كتاب سيبويه كان من مصادره، 

وأّنه نظر فيه)3(. 

متن  يف  يرد  مل  )ت577هـ(،  االنباري  الربكات  أليب  العربية:  أرسار   -2
من  كان  بأّنه  معه،  املفعول  باب  يف  النسخة  حاشية  يف  رصح  لكنه  الكتاب، 

مصادره)4(. 

الكتاب  متن  يف  به  رصح  ـــ(،  )ت646ه احلاجب  البن  الكافية:   -3
مرتني)5(.

الكاتبي  القزويني  الدين  لنجم  املنطقية:  القواعد  يف  الشمسية   -4
)ت675هـ(، نقل عنه يف املقدمة عند حتقيق القول باللفظ وأنواعه، ورصح به 

يف املتن مرة واحدة)6(.

االسرتابادي  الدين  ريض  للشيخ  الكافية:  عىل  الــريض  رشح   -5
)ت688هـ(، مل يرصح برشح الريض يف املتن، وذكر يف حاشية النسخة أنه كان 

)1( موضح أرسار النحو: 35.
)2( ينظر: املصدر نفسه/ هامش الصفحة: 90.

)3( نسخة )ش( ظهر الورقة )26(.

)4( نسخة )ش( وجه الورقة )44(.
)5( ينظر: موضح أرسار النحو: 10، و59.

)6( ينظر: املصدر نفسه: 4.
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من مصادره)1(. 

6- رشح شافية ابن احلاجب: لفخر الدين، أيب املكارم، أمحد بن احلسن بن 
يوسف اجلاَرَبرِدّي )ت746 هـ(. رصح به يف متن الكتاب مرة واحدة )2(.

7- رشح تلخيص املفتاح )املطول(، ورشح املفتاح: كالمها لسعد الدين 
التفتازاين )ت792هـ(، ذكرمها يف حاشية نسخة )ش()3(.

8- الفوائد الضيائية )رشح كافية ابن احلاجب(: لنور الدين عبد الرمحن 
اجلامي )ت898ه (، ذكره يف حاشية نسخة )ش()4(، ورصح يف بعض حواشيه 

بأّن كتاب )رشح الكافية( للجامي كان من مصادره )5(.

9- حوايش العصام عىل رشح اجلامي للكافية: لعصام الدين إبراهيم بن 
حممد االسفراييني )املتوىف نحو 951هـ(، ذكره يف حاشية النسخة )ش( )6(.

ويبدو من توثيق الكتاب وخترجيه أّنه يأيت يف طليعة املصادر التي حظيت 
)أرسار  كتاب  هي:  كتابه،  تصنيف  يف  كثريًا  إليها  واستند  املصنف،  باهتامم 
 العربية(، و)الكافية(، و)رشح الريض عىل الكافية(، و)الفوائد الضيائية يف رشح 

الكافية(.

)1( نسخة )ش( ظهر الورقة )4(.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 116.

)3( ينظر: املصدر نفسه / هوامش الصفحات: 47، و115، و149.
)4( ينظر: املصدر نفسه / هامش الصفحة: 61.

)5( نسخة )ش( وجه الورقة )44(.
)6( نسخة )ش( ظهر الورقة )14(. وينظر: موضح أرسار النحو/هامش الصفحة: 34.
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القسم الثاين: األعالم

 أما أعالم النحويني وغريهم الذين استشهد بأقواهلم وضّمن كتابه آراءهم 
املصادر  من  أخذ  أو  مصنفاهتم،  من  أخذ  قد  يكون  أن  فإما  بأسامئهم،  مرصحًا 
الثانوية التي نقلت مذاهبهم، وقد يذكر يف حاشية النسخة أسامء النحويني الذين 
عنه  وعرب  األنباري،  ابن  فذكر  بعضهم(،  )قال  أو  بـ)قيل(،  املتن  يف  عنهم  عرّب 
واجلامي،  التفتازاين،  الدين  وسعد  مالك،  وابن  العربية(،  أرسار  بـ)صاحب 

وعصام الدين االسفراييني.

وفيام يأيت قائمة باألعالم الذين رصح هبم مرتبًة عىل وفق تاريخ وفياهتم: 

1- أبو عمرو بن العالء )ت154هـ(: ترّدد ذكره أربع مرات)1(.

ترّدد ذكره سبع مرات)2(،  الفراهيدي )ت175هـ(:  2- اخلليل بن أمحد 
ومل يعُز إليه كتابًا.

ثالثًا  الفاضل  كتاب  يف  سيبويه  ذكره  تردد  )ت180هـــ(،  سيبويه   -3
وعرشين مرة)3(، ومل يعُز نقله إىل )الكتاب(، لكنّه رّصح بام يدّل عىل إفادته منه)4(. 

يف  باسمه  رّصح  )ت189هـــ(:  الكسائي  محزة  بن  عيل  احلسن  أبو   -4

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 74، و75.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 74، و75، و188، و189.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 35، و57، و64، و87، و99، و104-105، و129، و134، و162، 
و181، و188، و204-202.

)4( تقّدم ما يدّل عىل ذلك آنفًا عند ذكر )الكتاب( يف مصادر املؤّلف من الكتب.
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موضع واحد)1(. 

5- أبو زكريا حييى بن زياد الفراء )ت207هـ(: نقل عنه يف مخسة مواضع 
دون أن يعزو نقله إىل كتاٍب معنٍي من كتبه)2(.

6- أبو احلسن األخفش )ت215هـ(: تردد ذكره أربع عرشة مرة)3(، ومل 
يعُز إليه كتابًا.

7- أبو عمر اجلرمي )225هـ(: تردد ذكره مرتني)4(.

8- أبو عثامن املازين )ت249هـ(: ورد ذكره مرة واحدة)5(.

نقل عنه تسع مرات)6(، ورد يف ثالث  املربد )286هـ(:  العباس  أبو   -9
منها بكنيته )أيب العباس()7(، ومل يذكر املصدر املعتمد يف النقل، ونسب إليه رأيًا 

وجدته يف كتاب )الكامل يف اللغة واألدب( )8(.

مرة  ذكره  ورد  )ت299ه (:  كيسان  بن  أمحد  بن  حممد  احلسن  أبو   -10
واحدة، وقد نقل عنه بوساطة الريض االسرتابادي)9(. 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 222.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 98، و99، و117، و161، و194.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 44، و99، و129، و181، و204-202.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 91، و92.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 105.
)6( ينظر: املصدر نفسه: 74، و75، و83، و87، و105، و121، و222.

)7( ينظر: املصدر نفسه: 74، و75.
)8( ينظر: املصدر نفسه: هامش صفحة 87.

)9( ينظر: املصدر نفسه: 85.
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11- أبو إسحاق الزجاج )ت311هـ(: ورد ذكره مرتني)1(.

12- أبو الفتح ابن جني )ت392هـ(: نقل عنه يف موضع واحد)2(، ومل 
يذكر مصدر النقل.

13- عبد القاهر اجلرجاين )471هـ(: نقل عنه مرة واحدة)3(، ومل يذكر 
املصدر. 

الزخمرشي )ت538هـ(: ورد ذكره مخس مرات)4(، وعرب  14- جار اهلل 
عنه مرة بـ)جار اهلل()5(، وثالث مرات بـ)صاحب الكشاف()6(، ومرة )صاحب 

املفصل والكشاف()7(. ويف املوارد مجيعها مل يعُز إليه كتابًا.

متن  يف  باسمه  يرصح  مل  ـــ(:  )ت577ه األنباري  الربكات  أبو   -15
الكتاب، وعرب عنه بلفظ )بعضهم(، أو )قيل(، ورصح يف حوايش نسخة )ش( 
مخس عرشة مرة بأّن القائل أو املراد بـ)بعضهم( صاحب أرسار العربية)8(. وذكر 

يف حاشية املفعول معه أّن كتاب )أرسار العربية( كان من مصادره )9(.

)1( ينظر: املصدر نفسه: 93.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 44.
)3( ينظر: املصدر نفسه: 171.

)4( ينظر: املصدر نفسه: 6، و8، و134، و191، و228.
)5( ينظر: موضح أرسار النحو: 191.

)6( ينظر: املصدر نفسه: 6، و8، و134.
)7( ينظر: املصدر نفسه: 228.

)8( ينظر: املصدر نفسه/هوامش الصفحات: 51، و67، و68، و70، و72، و80، و81، و88، 
و96، و151، و189، و196، و217، و219.

)9( نسخة )ش( وجه الورقة )44(.
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وعزا  مرة)1(،  عرشة  ثالث  ذكره  ورد  )ت646هـ(:  احلاجب  ابن   -16
النقل يف موردين منها إىل كتاب )الكافية( )2(، ونسب إليه قوالً يف احلاشية)3(.

مرة  ذكره  ورد  )ت661هـ(:  اللورقي  األندليس  أمحد  بن  القاسم   -17
واحدة)4(.

18- ابن مالك )ت672هـ(: ورد ذكره مرتني؛ واحدة يف املتن نقل فيها 
بيتًا من األلفية)5(، ونسب إليه قوالً يف احلاشية)6(، ومل يرصح بيشٍء من كتبه.

املقدمة،  يف  عنه  نقل  )ت675هـ(:  الكاتبي  القزويني  الدين  نجم   -19
القواعد  يف  )الشمسية  كتابه  باسم  ورصح  وأنواعه،  باللفظ  القول  حتقيق   يف 

املنطقية( )7(.

مرتني  ذكره  تردد  )ت688هـ(:  االسرتابادي  الدين  ريض  الشيخ   -20
باسم الشيخ الريض، ومرتني باسم )نجم األئمة()8(، ومجيع املوارد موجودة يف 

رشحه عىل الكافية. ورصح يف حاشية املقدمة بأّن الرشح كان من مصادره)9(.

و150،  و144،  و124،  و96،  و67،  و59،  و53،  و10،   ،6 النحو:  أرسار  موضح  ينظر:   )1(
و190، و229.

)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 10، و59.
)3( ينظر: املصدر نفسه/هامش الصفحة: 229.

)4( ينظر: املصدر نفسه: 194.
)5( ينظر: املصدر نفسه: 54.

)6( ينظر: املصدر نفسه/ هامش الصفحة: 229.
)7( ينظر: املصدر نفسه/هامش الصفحة: 4.

)8( ينظر: موضح أرسار النحو: 28، و60، و85، و163.
)9( نسخة )ش( ظهر الورقة )4(.
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يوسف  بــن  احلسن  بــن  ــد  أمح ــارم،  ــك امل ــو  أب ــن،  ــدي ال فخر   -21
اجلاَرَبردّي)ت746هـ(: نقل عنه مرة واحدة، مرصحًا بكتابه )رشح شافية ابن 

احلاجب()1(.

الكتاب،  متن  يف  اسمه  يرد  مل  )ت792هـ(:  التفتازاين  الدين  سعد   -22
لكن نسب إليه ثالثة أقوال يف حوايش النسخة )ش(؛ مرة عن )رشح تلخيص 

املفتاح(، ومرتني عن )رشح املفتاح( )2(.

متن  يف  اسمه  يرد  مل  )ت898ه (:  اجلامي  الرمحن  عبد  الدين  نور   -23
الكتاب، لكن نسب إليه سبعة أقوال يف حوايش النسخة )ش( )3(، وعزا النقل يف 

واحٍد منها إىل  )رشح اجلامي عىل الكافية( )4(. 

24- عصام الدين إبراهيم بن حممد االسفراييني )املتوىف نحو 951هـ(: مل 
يرد اسمه يف متن الكتاب، لكن تردد مرتني يف حوايش النسخة )ش( )5(، ورصح 

باسم املصدر يف واحدة منها، وهو )حواشيه عىل رشح اجلامي عىل الكافية( )6(.

البرصيني  كتابه، وذكر  تأليف  منها يف  أفاد  التي  املؤلف  هذه هي مصادر 
املبحث  يف  ذلك  تفصيل  وسيأيت  مرة،  عرشة  سبع  والكوفيني  مرة،  عرشة  اثنتي 
يف  ذكرها  فسيأيت  العرب،  وأقوال  والشعراء  القراءات  عن  النقل  أما  اخلامس، 

املبحث السادس.

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 116.
)2( ينظر: املصدر نفسه/هوامش الصفحات: 47، و115، و149.

)3( ينظر: املصدر نفسه/هوامش الصفحات: 61، و70، و74، و90، و144، و145، و235.
)4( ينظر: املصدر نفسه/ هامش الصفحة: 61.

)5( ينظر: املصدر نفسه/هوامش الصفحات: 34، و150.
)6( نسخة )ش( ظهر الورقة )14(. وينظر: موضح أرسار النحو/هامش الصفحة: 34.
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مالحظات عىل مصادر املؤلف

إّنه قد يذكر اآلراء واألقوال من غري عزوها إىل أصحاهبا، فيكتفي  أوالً: 
قليلون(،  رشذمٌة  أو)قال  األكثرون(،  أو)قال  )قيل(،  نحو:  مناسبة،  بـعبارات 
إىل  مجٌع  أو)ذهب  آخرون(،  أو)ذهب  بعضهم(،  أو)ذهب  األكثر(،    أو)قال 

كذا()1(، وما يشبهها من العبارات التي ال تعنّي القائل.

إىل أصحاهبا  التحقيق، وأنسبها  أوّثقها يف هوامش  أن  وقد حرصت عىل 
بالرجوع إىل مؤلفاهتم إن وجدت، أو ممن نقل عنها من املصادر املوثوقة، والسيام 

مصادر املؤلف املعتمدة يف تصنيف الكتاب، مشريًا إىل موارد االختالف.

املوارد  يف  املتقدمني  األعالم  إىل  اآلراء  بعض  نسبة  يف  االضطراب  ثانيًا: 
اآلتية: 

ألن  يصلح  ما  املعرب  أّن  الزخمرشي:  عن  املقدمة  يف  الفاضل  نقل   -1
يستحّق اإلعراب. وعن ابن احلاجب: أّنه ما يستحّق اإلعراب)2(.

واملشهور عن الزخمرشي أّن املعرب: »ما اختلف آخره باختالف العوامل 
لفظًا بحركٍة أو بحرٍف، أو حماّل«)3(. وعن ابن احلاجب: »املركب الذي مل يشبه 

مبنّي األصل، وحكمه أن خيتلف آخره الختالف العوامل لفظًا أو تقديرًا«)4(.

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 17، و94، و117و141، و205، و208.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 6.

)3( املفصل: 33، وينظر: األنموذج: 16.
)4( الكافية: 11.
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ويبدو أّن املؤلف قد أفاد التعريفني من )رشح اجلامي عىل الكافية()1( الذي 
عّرفهام عىل وفق املضمون العام حلّد املعرب عندمها، أو أّن اجلامي وهم يف النقل، 
فوقع الفاضل يف الوهم الذي ارتكبه اجلامي. بدليل أّن املصنف قد ذكر الحقًا 

املشهور يف تعريف املعرب، وهو مطابق ملا يف )املفصل( )2(.

أنه مل يكن عنده  أنه ذكر يف إحدى حواشيه  وقد ُيعذر املصنف إذا علمنا 
من كتب النحو يف أول األمر إاّل )أرسار العربية( و)رشح الكافية( للجامي، قال: 
»وكّل منهام أنقص من اآلخر، وكذلك كّل ما يرد فيه من القصور والنقصان فمن 
ذلك، وأسأل اهلل أن يوفقني لتأليف كتاٍب يف الفن مل تره العيون، ومل تسمع بمثله 
الكتابني وقصورها  من  عنده  التي  النسخ  اضطراب  إىل  يشري  فلعله  اآلذان«)3(. 

ونقصانا، أو أنه ال يرى الكتابني موثوقني ملا يف منهجيهام من اخللل والنقصان.

تأيت موصوفة وصفة)4(، ومل أجد  أّن سيبويه رّصح بكون )َمن(  2- ذكر 
موصوفًة،  نكرًة  تكون  )َمن(  أّن  سيبويه  كالم  ومقتىض  )الكتاب(،  يف  ذلك 
وتوصف بالنكرة، نحو: )مررت بَمن صالٍح(، أو بجملٍة، نحو:ٍ )هذا َمن أعرُف 
منطلٌق( عىل جعل )أعرف( صفًة، وتقول: )هذا َمن أعرُف منطلقًا( عىل جعل 

)أعرف( صلًة، ومل يذكر أّن )َمن( تكون صفة)5(.

إذا كان  بالصفة،  الندبة وهاء السكت  أّن املربد جييز إحلاق ألف  3- ذكر 

)1( ينظر: الفوائد الضيائية: 190-189/1.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 9.

)3( نسخة )ش( وجه الورقة )44(.
)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 35.
)5( ينظر: الكتاب: 108-106/2.
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هو  هذا  أّن  واملعروف  الظريفاه(.  )وازيد  مثاًل:  فيقال  موصوفًا)1(،  املندوب 
الندبة  يلقي عالمة  أن  يونس جييز  قال: »كان  املربد،  يونس، وقد خّطأه  مذهب 
وهذا  البطاله(.  الفارس  أنت  و)ازيداه  الظريفاه(،  )وازيد  فيقول:  النعت،  عىل 
عند مجيع النحويني خطأ؛ ألّن العالمة إّنام تلحق ما حلقه تنبيه النداء ملّد الصوت، 
والنعت خارج من ذا«)2(. وقد نسب هذا الرأي إىل يونس يف رشح اجلامي عىل 

الكافية أيضًا)3(. فهذا مما وهم فيه املصنف. 

ثالثًا: عدم الدقة يف نقل املوارد اآلتية: 

املفعول  الفاعل وحده عامٌل يف نصب  أّن  أّنه مل يذهب أحٌد إىل  1- ذكر 
به)4(، وقد ذهب إليه هشام بن معاوية الرضير من الكوفيني)5(.

أحَذُر  إّياك  واألسَد(،  )إياَك  تقدير  قيل:  أّنه  »اعلم  التحذير:  يف  قال   -2
إّياك ُأحّذُر من األسد،  التقدير:  واألسَد، أي: أخاف منك ومن األسد. وقيل: 
أي: ُأخّوفك منه«)6(. وذكر يف احلاشية: أّن القائل صاحب أرسار العربية، والذي 
التقدير فيه: إياك أحّذر،  يف )أرسار العربية(: »قوهلم: )إياك والرّش(، قيل: ألّن 
فإياك: منصوب بـ)احّذر(، والرّش: معطوف عليه، وقيل: أصله: أحّذر إياك من 
الرّش«)7(. ويف نسخة أخرى من )أرسار العربية(: »وقيل: أصله: إياك أحّذر من 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 82.
)2( املقتضب: 275/4.

)3( ينظر: الفوائد الضيائية: 347/1.
)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 69.

)5( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 335/1، والبسيط يف رشح الكافية: 406/1.
)6( موضح أرسار النحو: 88.

)7( أرسار العربية: 168. 
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الرّش«)1(.

فمثال ابن األنباري: )إياك والرّش(، ومثال الفاضل: )إياَك واألسَد(، وهذا 
يدل عىل عدم مراعاة الدقة يف النقل، ثّم أّن قوله يف بيان معنى )إياَك واألسَد(: 
»أي: أخاف منك ومن األسد«. مل يرد يف )أرسار العربية(، ومل أجد هذا التقدير يف 
مصادر النحو؛ ألّن التحذير إّنام يكون للمخاطب، وعىل وفق هذا التقدير حيّذر 

املتكلم نفسه من املخاطب ومن األسد.

3- حني أشار إىل رأي الكوفيني يف عمل األحرف املشبهة بالفعل، قال: 
»لكن املربد، والكسائي منهم، ذهبا إىل أّن االسم إذا كان مبنيًا جاز العطف قبل 
ذكر اخلرب«)2(. وجواز العطف عىل اسم )إن( قبل ذكر اخلرب، إذا كان اسمها مبنيًا، 
منسوب إىل املربد والكسائي يف )الكافية( ورشحيها اللذين اعتمدمها املؤلف)3(، 
ابن  من  الوهم  فمنشأ  والكسائي)4(،  الفراء  إىل  نسبته  يف  مشهور  الرأي  وهذا 

احلاجب، وتابعه عليه الريض واجلامي، ومن ثّم الفاضل األصفهاين.

)1( املصدر نفسه: 159. بتحقيق د. الدكتور فخر صالح قدارة.
)2( موضح أرسار النحو: 222.

)3( ينظر: الكافية: 52، ورشح الريض عىل الكافية: 340/4، والفوائد الضيائية: 342/2.
العربية:  وأرسار  186/1)مسألة23(،  واإلنصاف:   ،311-310/1 القرآن:  معاين  ينظر:   )4(

152، ومغني اللبيب: 470/5.
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املبحث اخلامس: شخصية املؤلف

مل يكن الفاضل متابعًا للمصادر التي وّثق كتابه هبا، يف ما نقله عنها كله، 
وال مسّلاًم لغريه يف آرائهم مجيعها، فقد خيتار مذهبًا يراه أقرب إىل احلق، أو ينتقد 
رأيًا، أو يوازن بني رأيني، أو يورد إشكاالً ثم جييب عنه، وقد يبدي توجيهًا جديدًا 

يرّد به عىل بعض مذاهب العلامء التي تعارض قناعته.

الذي  العلم  انفرد هبا يف هذا  آراء مستحدثة،  مل يكن صاحب  وهو، وإن 
بل  الكتاب،  هذا  يف  حارضة  العلمية  شخصيته  فاّن  زمانه،  قبل  قامته  استوت 
ويف أغلب ما كتب يف جمال اللغة والنحو والبالغة، والسيام يف )رشح العوامل 
العينية(، و)منية احلريص عىل فهم ملخص  العبقرية يف رشح  املائة(، و)الآللئ 

التلخيص(.

يبني  حمققًا  يكون  أن  النحو(  أرسار  )موضح  كتاب  مقدمة  يف  رشط  وقد 
اختياراته وانتقاداته، ويدفع باألدلة ما يرد عليه من اعرتاضات، حيث قال: »قد 
التمس منّي... أن أكتب له كتابًا يف علم النحو.. مشتماًل عىل قواعده وعوائده، 
وحتقيقاته وفوائده، حمتويًا عىل املذاهب احلّقة عندي، ودفع ُشبه املخالفني يل«)1(.

النحوية،  آرائه  يف  وجريئة  جلية  تبدو  العلمية  شخصيته  فاّن  يكن  ومهام 
وموقفه من النحاة، وموقفه من املدارس النحوية.

)1( موضح أرسار النحو: 1.
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أوالً: آراؤه

فهو  النحوية،  القضايا  خمتلف  يف  له  آراء  مجلة  الفاضل  كتاب  قارئ  جيد 
يعرض القضية النحوية، ثم يعقبها بام قيل فيها من آراء، ويذكر الوجوه واألدلة 
التي استند إليها أصحاب تلك اآلراء، ومن ثم يتأّمل يف كثري من تلك القضايا، 
مبديًا رأيه فيها، من غري أن يتابع مذهبًا من املذاهب، أو يقلد عاملًا من العلامء، 
بل يوافق ما يراه مناسبًا الجتهاده، وخيالف ما يراه غري مناسب. وغالبًا ما يتبع 
ذلك بعبارات تدل عىل حضور شخصيته، نحو قوله: احلّق يف العبارة ما ذكرنا. 
احلّق يف التعريف أن يقال. األوىل أن ُيكتفى بكذا. األوىل أن يقال. الصحيح ما 
ذكرنا. الوجه الوجيه أن يقال. الوجه ما ذكرنا. الصحيح أن يقال. اجلواب احلّق 
أن يقال. احلّق أّنه ليس كذا. احلّق يف الوجه أن يقال. الوجه الذي يمكن أن يقال، 
مرتبة  النحو وقضاياه  أمثلة عىل مواقفه من بعض مسائل  يأيت  وغريها)1(. وفيام 

بحسب ورودها يف الكتاب: 

، ويف حال الرفع والنصب  - اإلعراب يف نحو )غالمي( حال اجلّر لفظيٌّ
تقديرّي)2(.

وتنوين  واجلّر،  والتخصيص،  التعريف،  هي:  عرشة،  االسم  خواص   -
والنسبة،  إليه،  واإلسناد  إليه،  واإلضافة  واإلضافة،  والتصغري،  التمكني، 

النحو: 9، و10، و13، و60، و58، و71، و72، و80-82، و221،  ينظر: موضح أرسار   )1(
و235.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 17.
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والوصف)1(.

- إّن العامل يف اخلرب معنوي، وهو اخلربية، وهي معنًى قائٌم به )2(.

الكثري  املترّصف  ألّنه  )ذي(،  وليس  )تا(،  اإلشارة  أسامء  يف  األصل   -
االستعامل)3(.

- اسم الفعل: هو ما وضع ملعنى األمر أو املايض، وليس موضوعًا للفظ 
األمر أو املايض وصيغتهام، فليس )َصه( موضوع للفظ )اسُكْت(، و)ُرويد( للفظ 
)أمِهل(، و)َهيهات( للفظ )َبُعد(؛ بل هذا وهٌم، ألّن العريب القّح تلّفظ بـ)َصه( 

وال خيطِر بباله، بل مل يسمع لفظ )اسُكت(، وكذلك )ُرويد(، وغري ذلك)4(.

- إّن أسامء األفعال التي بمعنى غري األمر واملايض، أصلها أمر أو ماٍض، 
الثاين  ْه(، ومها مضارعان، لكّن أصل األول )تضّجرُت(، وأصل  فـ)ُأف( و)أوَّ
)توّجعُت( ُعِدل هبام إىل احلال؛ ألّن املراد منهام اإلنشاء، واحلال أنسب باإلنشاء 

من املايض)5(.

- االبتداء بالنكرة غري املخّصصة جائٌز، لكن لو ُخّصصت كان أوىل)6(.

- املبتدأ الذي يكون مصدرًا مضافًا إىل الفاعل أو املفعول، وبعده حال، 
أو يكون اسم تفضيٍل مضافًا إىل هذا املصدر، نحو: )رضيب زيدًا قائاًم(، و)رضُب 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 22.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 27.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 31.

)4( ينظر: املصدر نفسه: 36.
)5( ينظر: موضح أرسار النحو: 37.
)6( ينظر: املصدر نفسه: 53، و97.
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زيدًا  رضيب  و)أكثر  قائاًم(،  عمرو  ب  رُضِ و)أن  قائاًم(،  رضبته  و)أن  قائاًم(،  زيٍد 
قائاًم(، األصل فيه: )رضيب زيدًا حاصٌل قائاًم(، وِقس عليه البواقي)1(.

- )ال( التي لنفي اجلنس، إّنام تنفي صفة اجلنس ال اجلنس نفسه، فإّنا يف 
قولنا: )ال رجَل يف الدار(، إّنام نفت كون الرجل يف الدار، ال مطلق الرجل)2(.

- الوجه الوجيه يف علة بناء املنادى املفرد املعرفة عىل الضّم، أن يقال: أّنه 
مّلا كان مفردًا معرفًة خماطبًا به ال حمّل له ظاهرًا، أشبه كاف اخلطاب احلريّف بدون 

واسطة مشاهبته لكاف اخلطاب االسمي املشابه للحريف)3(.

- الظروف غري متضّمنة ملعنى )يف(، بل إّنام ُيقّدر فيها لفظة )يف(، ألنا قد 
ُيتلّفظ هبا، بال تكّرٍر، ولو كانت متضمنًة هلا لكان ذكرها تكريرًا)4(.

- املفعول معه جيوز أن ُيؤتى به كّلام ُأريد، ليكون قياسيًا، وال يقترص عىل 
مورد السامع)5(.

- قيل: احلال إنام تكون نكرة؛ ألّنا خرٌب يف األصل، وهي املعنى عن ذي 
أصالة  يفيد  ذلك  أّن  الفاضل  وذكر  نكرًة،   يكون  أن  اخلرب  يف  واألصل  احلال، 

التنكري، ال وجوبه، واملطلوب هو الثاين)6(.

)1( ينظر: املصدر نفسه: 59.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 62.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 71.

)4( ينظر: املصدر نفسه: 89.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 94.

)6( ينظر: املصدر نفسه: 97.
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- ليس الداّل عىل اهليأة هو الصفة، بل كثريًا ما يدّل االسم عليها)1(.

قوهلم:  نحو  يف  موصوفها،  إىل  الصفة  إضافة  ظاهره  ما  الفاضل  يفس   -
)جرد قطيفٍة(، بغلبة االسمية عىل لفظ )جرد( بحيث يطلق منفردًا، فلم يبَق عىل 
جنسها،  إىل  الصفة  وإضافة  حمذوفًا،  موصوفًا  النحاة  يقدر  حني  عىل  وصفيته. 

والتقدير: يشٌء َجْرٌد من ِجنْس الَقطِيَفة )2(.

- األظهر أّن العامل يف البدل هو العامل يف امُلبَدل منه عينه؛ ألّن البدل تابٌع 
للمبدل منه، وال معنى للتابع إالّ أن يكون تابعًا ملتبوعه يف اإلعراب وجهته، ولو 

كان لكلٍّ عامٌل عىل حدة، كان كٌل معموالً برأسه ال تابعًا)3(.

االسم  يف  األصل  ألّن  منرصفٌة؛  و)أخيل(،  و)أجدل(،  )أفعى(،  إّن   -
الرصف، فيجب أن حُيكم به ما مل يُقم عىل خالفه دليٌل، وليس ثمة دليل)4(.

املشددة؛  )أّن(  من  خمّففٌة  بل  ناصبة،  ليست  العلم،  بعد  الواقعة  )أْن(   -
واملخّففة  الِعلم،  يناسب  ال  وهو  والطمع،  للرجاء  الناصبة  )أْن(  ألّن  وذلك 
للتأكيد والتحقيق، وهو مناسٌب له غاية التناسب، ولذلك قال اهلل تعاىل: ﴿َعلَِم 

َأن َسَيُكوُن﴾)5(.

- )أْن( الواقعة بعد الظّن، حُيتمل أن تكون ناصبًة، وأن تكون خمّففًة؛ ألّنام 
يالئامنه، فاّن الظّن هو غلبة الوقوع أو الالوقوع، فمن حيث الغلبة يالئمه )إْن( 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 101.
)2( ينظر: أوضح املسالك: 110/3.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو / هامش صفحة: 142.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 173.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 184. واآلية من سورة املزمل/20.
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املخفوضة، ومن حيث إّنه ليس ِعلاًم يالئمه الناصبة)1(.

- )لن( تفيد النفي املؤكد، وإثبات داللتها عىل التأبيد مشكٌل جدًا)2(.

- ليس هناك دليل عىل عدم كينونة معنى احلدث يف )كان( الناقصة، فهو 
حمّل نظٍر)3(.

- يرجح أّن خمصوص املدح مبتدأ خربه ما قبله، إذ ال حيتاج إىل تقديٍر مع 
صّحة املعنى)4(.

- )ِمن( اجلارة، ال تزاد يف الكالم املوجب، بل يف املنفي؛ ألّنا إذا وقعت 
يف املثبت يمكن محلها عىل معنًى ال تكون فيه )ِمن( زائدة، وهو الواجب؛ ألّن 
التأسيس خرٌي من التأكيد. وإذا وقعت يف املنفي، فقد تكون بحيث ال معنى هلا إاّل 

التأكيد، فهو الواجب حينئٍذ)5(.

ْم إىَِل  - ال تأيت )إىل( بمعنى )مع(، ويف نحو قوله تعاىل: ﴿اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواهَلُ
تأكلوا  ال  والتقدير:  مقدٌر،  )إىل(  متعّلق  يقال:  بأن  تأويله  يمكن  َأْمَوالُِكْم﴾)6(، 

أمواهلم منضّمًة إىل أموالكم، وحينئٍذ تكون للتعدية)7(.

)1( ينظر: املصدر نفسه: 184.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 188.
)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 197.

)4( ينظر: املصدر نفسه: 205.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 208.
)6( سورة النساء/2.

)7( ينظر: موضح أرسار النحو: 211.
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ثانيًا: موقفه من النحويني 

وقف  التي  وأقواهلم  النحويني  مذاهب  جتاه  مواقف  مجلة  الفاضل  أبدى 
منها موقف املحقق الفاحص، فتارًة خيتار الرأي ويرّجحه، وتارًة يضّعفه ويرّده، 
وغالبًا ما حيتكم إىل الدليل والربهان، وفيام يأيت أمثلة من اختياراته التي وافق فيها 
النحويني، وانتقاداته وتضعيفاته التي خالفهم هبا، وهي تعكس جانبًا من حضور 

شخصيته العلمية: 

1- اختياراته
وحضور  اختياراته  عىل  تدل  التي  العبارات  بعض  الكتاب  قارئ  جيد 
شخصيته، عند عرضه تباين اآلراء يف مسائل النحو، منها: احلّق عندي ما ذهب 
ولذا  وأخرص  أعّم  املختار  املعنى  األول.  هو  الصحيح  الكشاف.  صاحب  إليه 
هو  عندي  األظهر  احلّق.  هو  سيبويه  مذهب  عندي.  احلّق  هو  الثاين  اخرتناه. 
الوجيه. احلّق عندي هو مذهب األخفش. ال خيفى قوة  الوجه  األول. هذا هو 
الوجه األول. املذهب السديد هو األول، فلُيعتمد عليه. الوجه األول صحيح. 
الوجه األول حسن مجيل)1(. وفيام يأيت نامذج من مواقفه جتاه النحاة الذين اختار 

مذاهبهم مرتبة بحسب تاريخ وفياهتم: 

1- اختار مذهب أيب عمرو بن العالء )ت154هـ(، يف نصب املعطوف 
باحلرف املحىّل بالالم، يف نحو: )يا زيُد واحلارَث( ؛ ألّنه معطوٌف عىل املنادى، 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 8، و21، و60، و64، و105، و142، و145، و181، و194، 
و199، و203.
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فينصب محاًل عىل حمّله، ألّن معنى )يا زيُد(: أدعو زيدًا)1(.

2- اختار مذهب اخلليل )ت175هـ(، فيام يأيت: 

أ- أّن ضمري الفصل حرٌف؛ ألّنه ملغًى ال معنى له، واحلرف أوىل باإللغاء 
من االسم)2(.

 ب- أّن أصل لن )ال أن(، فصارت لكثرة االستعامل )لن(، وذكر أنه ال 
حيتاج إىل دليل، بل تكفيه املناسبة التاّمة بني )ال أن( و)لن( وقد حتققت )3(.

3- اختيار مذهب سيبويه )ت180هـ(، يف املسائل اآلتية: 

اَم﴾)4(، عىل أّنه  اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُ اِرُق َوالسَّ أ- إعراب قوله تعاىل: ﴿َوالسَّ
يبني  أخذ  ثّم  عليكم(،  ُيتىل  فيام  حكمهام  والسارقة  )السارق  والتقدير:  مجلتان، 

احلكم، فقال: )فاقطعوا(، أي: إن ثبتت رسقتهام فاقطعوا)5(.

العامل ظرفًا، يف نحو: )زيٌد  إذا كان  العامل،  ب- منع تقديم احلال عىل 
واقفًا خلفك(؛ ألّن الظرف عامٌل ضعيٌف )6(.

ج- منع تقديم املميِّز عىل العامل إذا كان فعاًل، أو ما يف معناه من الصفات؛ 
ألّن املميِّز حينئٍذ فاعٌل لذلك الفعل، أو ما يف معناه، والفاعل ال جيوز أن يتقّدم 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 75.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 29.
)3( ينظر: املصدر نفسه: 188.

)4( سورة املائدة/38.
)5( ينظر: موضح أرسار النحو: 87-86.

)6( ينظر: املصدر نفسه: 99.
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عىل الفعل)1(.

د- العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت؛ ألّنه األصل يف العمل )2(.

هـ- )ما( يف صيغة التعجب: )ما أفعَلُه(، نكرٌة بمعنى يشٍء، وهي مبتدأ، 
وما بعدها خربها )3(.

زائدة،  الباء:  به(،  )أفِعْل  التعجب:  اجلار واملجرور يف صيغة  إعراب  و- 
يتعّدد  إذ ال  الفعل،  التعّجب، وحينئٍذ ال ضمري مقدر يف  لفعل  فاعل  والضمري 
الفاعل. وذكر أّنه اختار هذا الوجه؛ ألنه ال حيتاج إىل التقدير الذي هو خالف 

األصل)4(.

4- اختيار مذهب أيب زكريا الفراء )ت207هـ(، يف جواز إضافة الوصف 
اِرب زيٍد( )5(. املحىّل بأل إىل املعارف مطلقًا، نحو: )الضَّ

5- اختيار مذهب أيب احلسن األخفش )ت215هـ(، يف رصف الصفات 
نحو: )أمحر(، إذا كانت اساًم، ثّم جعلتها نكرة، نحو: )رّب أمحر(؛ لزوال الوصفية 

والَعَلمية)6(.

واملربد  )ت249هـ(،  املازين  عثامن  أيب  إىل  املنسوب  املذهب  اختيار   -6
)286هـ(، وأيب سعيد السريايف )ت368هـ(  يف أّن عامل املفعول املطلق يف نحو 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 105.
)2( ينظر: املصدر نفسه/ هامش صفحة: 129.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 203-202.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 203.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 117-118، و161.
)6( ينظر: املصدر نفسه: 181.
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خالف  التقدير  ألّن  املقّدر؛  الفعل  وليس  املذكور،  الفعل  هو  جلوسًا(  )قعدُت 
األصل)1(.

7- اختيار رأي الزخمرشي )ت538هـ( الذي يذهب إىل أّن اللفظ يكون 
معربًا، إذا كان صاحلًا ألن يستحّق اإلعراب بعد الرتكيب)2(. 

8- اختيار مذهب ابن احلاجب )ت646هـ(، يف أّن املندوب ليس منادى، 
بل شبيٌه به يف الصيغة؛ ألّن املنادى هو املطلوب إقباله، واملندوب ليس كذلك، بل 

إّنام املطلوب التحّس والتأّسف )3(.

9- اختيار مذهب القاسم بن أمحد األندليس )ت661هـ(، يف أّنه يقترص 
استعامل )جاء( و)قعد( فعلني ناقصني عىل ما ُسمع عن العرب؛ ألّن استعامهلام 

ناقصني خالف األصل )4(.

2- انتقاداته وتضعيفاته
ذكرنا أّن الفاضل مل يكن مسّلاًم للنحويني يف كل ما نقله عنهم، فحينام خيتار 
رأيًا ويدع آخر، قد يتوجه إىل الرأي الذي تركه بالنقد والتضعيف، ويتعقب ذلك 
بعبارات تدّل عىل شخصيته العلمية، منها: ذلك وهٌم. ال خيفى ضعفه عىل من 
راجع نفسه. هذا اجلواب ضعيٌف. أّنا ال نسّلم. وبذلك علم فساد ما ذكره. فيه 
نظٌر. هو غلٌط حمٌض. هذا اشتباٌه منهم. ال خيفى عىل الفطن املنصف َضعف هذا 
الغليل،  الثاين ال يروي  الوجه  القياس ال وجه.  أّن ذلك  الثاين  يِرد عىل  الوجه. 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 64.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 8.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 82.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 194.
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وغريها)1(.

العبارات عىل االزدراء والتسفيه، نحو قوله: ال  وقد تنطوي بعض تلك 
خُيفى قبحه، وقوله: ال خيفى سامجة هذا الوجه وُقبحه. وقوله: من ذلك غلب 
ألهم  نامذج  يأيت  وفيام  مبنٍي)2(.  ضالٍل  يف  فأوقعه  عقله،  عىل  األخفش  وهم 

انتقادات الفاضل لبعض مذاهب النحويني، مرتبة بحسب تاريخ وفياهتم: 

1- اعرتض عىل مذهب سيبويه )ت180هـ(، يف املسائل اآلتية: 

أ- ما نسب إىل سيبويه أّن )إّن( املكسورة متنع من دخول الفاء يف اخلرب. 
وذكر الفاضل أّنه ال وجه للمنع من الفاء، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا 

اٌر َفَلن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم ِمْل ُء اأْلَْرِض َذَهبًا﴾ )3(. َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّ

املطلق يف نحو )قعدُت جلوسًا( هو  املفعول  أّن عامل  ب- يرى سيبويه 
املذكور؛  الفعل  فيه هو  العامل  إّن  القائل  الرأي  الفاضل  املقدر. ويرجح  الفعل 

ألّن التقدير خالف األصل)4(.

ثّم  اساًم،  كانت  إذا  )أمحر(،  نحو:  الصفات،  رصف  سيبويه  يمنع  ج- 
جعلتها نكرة، نحو: )رّب أمحر(؛ ألّنا كانت يف األصل وصفًا. وخيتار الفاضل 

الرأي القائل برصفها؛ لزوال الوصفية والَعَلمية )5(. 

جواز  يف  )ت189هـــ(،  الكسائي  احلسن  أيب  مذهب  عىل  اعرتض   -2

)1( ينظر: املصدر نفسه: 2، و4، و34، و46، و53، و80، و88، و103، و194، و199، و203.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 77، و145، و203.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 58. واآلية من سورة آل عمران/91.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 64.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 181.
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بقول  مستدالً  مبنيًا،  االسم  كان  إذا  اخلرب،  ذكر  قبل  )إن(  اسم  عىل  العطف 
بعضهم: )إّنك وزيٌد ذاهبان(، وبأّن عمل )إّن( ال يظهر يف اللفظ، فكأّنا مل تعمل 
أصاًل. ويرى الفاضل أّن القول -عىل تقدير ثبوت النقل- غري فصيٍح، وأّن ذلك 

مبنّي عىل معتقد الكوفيني أّن هذه األحرف ال تعمل يف اخلرب)1(.

3- اعرتض عىل مذهب أيب زكريا الفراء )ت207هـ(، فيام يأيت: 

أ- ال جييز الفراء تقديم احلال عىل عاملها؛ ألنه لو ُقّدمت لزم اإلضامر قبل 
الذكر؛ فاّن يف احلال ضمريًا راجعًا إىل ذي احلال، فلو قّدمت عىل العامل لقّدمت 
أّن اإلضامر قبل الذكر  عىل ذي احلال الذي هو مرجع الضمري. ويرى الفاضل 
الالزم من التقديم ليس بممتنع؛ ألّنه بحسب اللفظ فقط، قال تعاىل: ﴿َفَأْوَجَس 
يِف َنْفِسهِ  ِخيَفًة ُموَسى ﴾)2(، فقد قّدم )يف نفسه( عىل )موسى( مع أّن ضمريه راجٌع 

إليه)3(.

ب- اعرتض عىل مذهب الفراء وبعض الكوفيني يف أّن )إاّل( مركبة من 
)إن( و)ال(، وعامل املستثنى )إن( إذا كانت يف كالٍم موجٍب، و)ال( إذا كانت يف 
كالٍم منفّي، ويرجح الفاضل املذهب القائل إّن العامل هو الفعل؛ ألّنه األصل يف 
العمل، وال ُيسّلم أّن )إاّل( مركبٌة من )إن( و)ال(، بل هي كلمٌة واحدٌة موضوعٌة 

لالستثناء)4(.

يف  مطردًا  قياسًا  ناقصني  فعلني  و)قعد(  )جاء(  استعامل  الفراء  يرى  ج- 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 222.
)2( سورة طه/آية67.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 99.
)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 111.
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غري املواضع املسموعة عن العرب. ويرجح الفاضل الرأي القائل باالقتصار عىل 
موضع السامع، ألّنام تامان، واستعامهلام ناقصني خالف األصل)1(.

املسائل  يف  )ت215هـ(،  االخفش  احلسن  أيب  مذهب  عىل  اعرتض   -4
اآلتية: 

لفظًا  مرجعه  عىل  الضمري  تقديم  الكوفيني  وبعض  األخفش  أجاز  أ- 
وتقديرًا، لقول الشاعر: 

ُه َعـنِّي َعِديَّ بَن حــاتٍِم          َجزاَء الكالِب العاوياِت وَقْد َفَعْل َجَزى ربُّ

مصدر  إىل  بل  )عدّي(،  إىل  راجٌع  )رّبه(  ضمري  أّن  ُيسّلم  ال  والفاضل 
ُهَو  املفهوم منه، أي: )جزى رّب اجلزاء(، كام يف قوله تعاىل: ﴿اْعِدُلوْا  )جزى( 

َأْقَرُب لِلتَّْقَوى﴾)2(، أي: العدل)3(.

ب- يرى األخفش جواز تقديم احلال عىل العامل، إذا كان ظرفًا، واملبتدأ 
ويضّعف  الدار(.  يف  قائاًم  و)زيٌد  خلفك(،  واقفًا  )زيٌد  نحو:  احلال،  عىل  مقدم 
عامٌل  الظرف  ألّن  التقديم؛  من  املنع  مذهب  مرجحًا  الرأي،  هذا  الفاضل 

ضعيٌف)4(.

ج- يذهب األخفش إىل أّن العامل يف النعت معنوي، وهو النعتية. ويرجح 
الفاضل الرأي القائل إّن العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت؛ ألّنه األصل يف 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 194.
)2( سورة املائدة/8.

)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 46.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 99.
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العمل؛ ولو كان العامل معنويًا مل يكن ناسخًا ملنعوته )1(.

د- يرى األخفش أّن )ما( التعجبية موصولة بمعنى )الذي(، وما بعدها 
نكرٌة  أنا  الفاضل  ويرجح  عظيم(.  )يشء  أي:  وجوبًا،  حمذوف  واخلرب  صلة، 
بمعنى )يشء(،  إذا كانت  بعدها خربها؛ ألّنا  مبتدأ، وما  بمعنى )يشء(، وهي 

كان إهبامها أشّد، وذلك أنسب بالتعّجب)2(.

هـ- يرى األخفش أّن اهلاء يف )أفعل به( مفعول به، والباء زائدة، واملعنى 
)رِص ذا حسن(، أو للتعدية، أي: )صرّيه ذا حسٍن(. ويرّجح الفاضل أّن الضمري 
فاعل لفعل التعّجب، والباء: زائدة، وحينئٍذ ال ضمري مقّدر يف الفعل، إذ ال يتعّدد 

الفاعل)3(.

يكون  أّن  منعه  اجلرمي )225هـ(، يف  أيب عمر  5- اعرتض عىل مذهب 
الَِّذيَن  ﴿َوَمَثُل  تعاىل:  لقوله  جوازه،  احلق  أّن  الفاضل  وذكر  معرفًة.  له  املفعول 

ُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اللِ ﴾)4(، فـ)ابتغاء مرضات اهلل(: مفعول له)5(. ُينِفُقوَن َأْمَوهَلُ

6- اعرتض عىل مذهب أيب عثامن املازين )ت249هـ(، واملربد )286هـ(، 
يف جواز تقديم املميِّز عىل العامل إذا كان فعاًل، أو ما يف معناه من الصفات العاملة، 

لقول الشاعر: 

ُجُر َسْلَمى لِلِفَراِق َحبيَبها            وَما كاَن َنْفسًا بالِفَراِق َتطِيُب أَتْ

)1( ينظر: املصدر نفسه/ هامش صفحة: 129.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 202.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 203.
)4( سورة البقرة/آية 265.

)5( ينظر: موضح أرسار النحو: 92.
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ويرجح الفاضل مذهب املنع من التقديم؛ ألّن املميِّز حينئٍذ فاعٌل لذلك 
الرواية  أّن  الفعل، ويرى  يتقّدم عىل  أو ما يف معناه، والفاعل ال جيوز أن  الفعل 

املعّول عليها يف البيت: )وما كان نفيس بالفراق(، وحينئٍذ مل يكن هناك مميٌِّز)1(.

7- اعرتض عىل مذهب أيب العباس املربد )ت286هـ(، يف رفع املعطوف 
باحلرف املمتنع دخول )يا( عليه، لكونه حمىّلً بالالم، نحو: )يا زيُد واحلارث(، إذا 
صّح انتزاع الالم منه، إلمكان جعله منادى مستقاًل. ونصبه إن مل يكن مما يمكن 

انتزاع الالم منه، المتناع جعله منادًى مستقاًل.

ويرجح الفاضل الرأي القائل بوجوب النصب محاًل عىل املحّل؛ ألّن معنى 
)يا زيُد(: أدعو زيدًا؛ ويرى ّأّن جواز الرفع والنصب كليهام، إّنام يصّح إذا كانت 

.)2( تلك التوابع مفردًة، وأّما إذا كانت مضافًة فالنصب متعنّيٌ

8- اعرتض عىل املذهب املنسوب إىل أيب إسحاق الزجاج )ت311هـ( 
وبعض البرصيني، يف أّن عامل املستثنى هو )إاّل( املتضمنة معنى )أستثني(؛ ألنه 
الظاهر واملتبادر إىل الفهم. ويرجح الفاضل املذهب القائل: إّن العامل هو الفعل؛ 
ألّنه األصل يف العمل، والتبادر إىل الفهم ال مدخل له يف بيان الواقع، ولو سّلم 

فال يكايف األصالة)3(.

9- اعرتض عىل مذهب أيب الربكات األنباري )ت577هـ(، يف املسائل 
اآلتية: 

أ- يعّرف ابن االنباري املفعول به بأّنه كّل اسٍم ُتعّدي إليه. ويرى الفاضل 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 105.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 75.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 111.
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إليه  يتعّدى  ال  االسم  لفظ  ألّن  غلٌط؛  فهو  الكالم  هذا  ظاهر  املراد  كان  إذا  أنه 
الفعل، بل يتعّدى إىل مدلوله. وإن كان املراد خالف الظاهر، بأن ُيريد من االسم 
بأنه  الفاضل  املعنى. ويعرفه  أن يكون حقيقًة ظاهرَة  املعّرف جيب  فإّن  امُلسّمى، 

االسم الداّل عىل ما وقع عليه الفعل )1(. 

ب- يرى ابن األنباري أّن دليل عامل نصب املفعول به هو الفعل، وليس 
الفعل مع الفاعل؛ ألّن الفاعل اسٌم، واملفعول أيضًا اسٌم، فتساويا، فليس جعل 
أّنه ال مدخل  بأوىل من العكس. ويرى الفاضل  أحدمها عاماًل واآلخر معموالً 
لالشرتاك يف االسمية يف عدم العمل، وإاّل لزم أن ال تعمل املشتقات، وأيضًا ال 
مدخل له يف إثبات املطلوب، فاّن املطلوب َدْفع أن يكون جمموع الفعل والفاعل 

عاماًل، ال أن يكون الفاعل وحده عاماًل )2(.

ج- ويرى ابن األنباري أّن املنادى املفرد املعرفة مبنّي؛ ألّنه ُيشبه األصوات 
مبنيٌة،  واألصوات  األصوات،  تلّفظ  عند  ينقطع  كام  به،  ظ  ُتلفِّ إذا  ينقطع  أّنه  يف 
فكذا ما أشبهها. ويرى الفاضل  أّن هذا الوجه يشمل املستغاث بالالم، والنكرة 
أيضًا، وأّن الوجه الوجيه أن يقال: هذا املنادى مّلا كان مفردًا معرفًة خماطبًا به ال 

حمّل له ظاهرًا، أشبه كاف اخلطاب )3(.

د- يرى ابن األنباري أّن املنادى املفرد املعرفة بني عىل احلركة، واألصل يف 
البناء السكون؛ ألّنه كان قبل النداء متمّكنًا، واملتمّكن أفضل من غريه، فأرادوا أن 
يفّضلوه عليه بأن يعطوه احلركة دون غريه . وال ُيسّلم الفاضل أّن إعطاء احلركة 
تفضيٌل له عىل غريه، بل تفضيل غريه عليه؛ ألّن السكون هو األصل، واحلركة 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 67.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 68.
)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 71.
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فرعه، وإعطاء األصل تفضيٌل للُمعطى له)1(.

هـ- ويرى أّن املنادى املفرد املعرفة بني عىل الضم دون الفتح؛ ألّنه لو ُبني 
عىل الفتح اللتبس بغري املنرصف. ويرى الفاضل أّن االلتباس بغري املنرصف إّنام 
يترّصف يف اسم حُيتمل أن يكون فيه عّلتان من علل منع الرصف، وأن ال يكونا 

فيه، وهو إذا وجد فقليٌل جدّا، يمكن أن ُيعَرف بالقرينة)2(.

و- ذهب الكوفيون إىل أّن االسم الذي حروفه ثالثة جيوز ترخيمه إذا كان 
متحرك الوسط، واستدّلوا بنحو: )يد(، و)دم(، و)غد(. ويرى ابن األنباري أّن 
حذف أواخر هذه األسامء إّنام هو ألّن األواخر حروف عّلة، فإعرابه باحلركات 
املختلفة ثقيٌل، وأّما ترخيم املنادى فإّنام هو لزيادة احلروف مع كثرة االستعامل، 

ويف االسم الذي عىل ثالثة أحرف ليس هناك زيادة للحروف.

ترخيم  أّن  الكوفيون  ُيسّلم  ال  ربام  إذ  نظرًا،  ذلك  يف  أّن  الفاضل  ويرى 
املنادى ليس إاّل لزيادة احلروف مع كثرة االستعامل، فقد يكون يف بعض املواضع 
لكثرة االستعامل فقط، أو لكون اآلخر حرف عّلٍة، والضّم عليه ثقيٌل، أو لغري 
ذلك. والصحيح أن هذه األسامء قليلٌة معدودٌة خمالفٌة للقياس، فال يقاس عليها 

يشٌء)3(.

ز- ذهب الكوفيون إىل جواز ترخيم املفرد الذي قبل آخره حرٌف ساكٌن، 
نحو )ِسَبْطر()4(، بحذف آخره مع احلرف الساكن؛ ألّنه لو ُحذف املتحرك وأبقي 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 72.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 73.
)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 80.

َبْطُر: املايض. لسان العرب- سبطر-: 342/4. ِة، والسِّ دَّ َبْطُر: من َنْعِت اأَلسد بامَلضاَءِة والشِّ )4( السِّ
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الساكن، ألشبه احلروف، وهو ممنوٌع.

للحرف  املشاهبة  األسامء  جاءت  فقد  ممنوٌع،  أّنه  األنباري  ابن  ُيسّلم  وال 
كثريًا، وأيضًا لو صّح لزم أن ال جيوز أن يكون االسم مكسور اآلخر؛ ألّنه يشبه 
املضاف إىل ياء املتكلم املحذوفة، وكذلك مفتوح اآلخر؛ ألّنه يشبه املضاف إىل 
يندفع هذا اجلواب،  أّنه حتى  الفاضل  املقلوبة إىل األلف املحذوفة. ويرى  الياء 

فاجلواب احلّق أن يقال: ال تكفي هذه املشاهبة يف البناء)1(.

التحذير بعد )إياك(  الفعل يف  أّن الوجه يف تقدير  ابن األنباري  ح- يرى 
وليس قبله، هو أّنه لو ُقّدر الفعل قبله لكان ضمريًا متصاًل بذلك الفعل، ككاف 
يقتيض  إّنام  ألّنه  حمٌض؛  غلٌط  أّنه  الفاضل  ويرى  متصاًل.  ليس  وإّنه  )رضبتك(، 

تقدير الفعل قبله أن يكون متصاًل يف التقدير)2(.

ط- عرف ابن األنباري احلال: بأّنه هيأة الفاعل أو املفعول. ويرى الفاضل 
الفساد؛ ألّن  أراد تعريف احلال االصطالحي، فظاهر  إن  أّنه غري صحيح؛ ألّنه 
احلال  تعريف  أراد  وإن  لفظًا.  ليست  واهليأة  األلفاظ،  بأحوال  يتعّلق  إّنام  النحو 
هيأة  الداّل عىل  االسم  احلال هو  يقال:  أن  فالصواب   . بمهمٍّ ليس  فهو  اللغوي 

الفاعل أو املفعول التي هي حني الفعل له)3(.

الفاضل  لالثنني. ويرى  مبنيٌة  بأّنه صيغٌة  املثنى:  األنباري  ابن  ي- عرف 
التعريف ينتقض بـ)ُثالث( و)َمْثَلث(، فاّنه يصدق عليهام أّنام صيغتان  أّن هذا 
موضوعتان لثالثة ثالثة، ويصدق عليهام أّنام اثنان. فاحلّق أّن تعريف املثنى هو: 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 81.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 88.
)3( ينظر: املصدر نفسه: 96.
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ما أحلق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة، ليداّل عىل أّنه زائٌد عىل 
مسّمى ذلك االسم يشٌء آخر من جنسه)1(.

اسمها  التي  وهي  )كان(،  أقسام  من  خامسًا  قساًم  األنباري  ابن  عّد  ك- 
ضمري الشأن، وخربها اجلملة املفّسة للضمري، ويرى الفاضل أنه ال ختلو )كان( 
لعدد  تكثرٌي  آخر  قساًم  عّدها  وأّن  صار،  بمعنى  أو  الناقصة،  تكون  أن  إّما  هذه 

األقسام)2(.

ل- ذهب ابن األنباري إىل أّن جواب القسم جيب أن يكون ُمصّدرًا بالالم، 
مستقلٌة،  واجلملة  مجلٌة،  القسم وجوابه  من  كاًل  )إّن(؛ ألّن  أو  النفي،  أو حرف 

فوجب أن يكون هناك رابٌط يربط اجلواب بالقسم.

ويرى الفاضل أّنه ال مدخل لتلك األحرف يف الربط، إّنام ُيربط ما جيعل 
املربوط بحيث ال يستقّل بدون املربوط إليه، وهذه احلروف ليست كذلك، فاّن 
قولنا: )ألرضبّن زيدًا(، كالٌم مستقلٌّ ال حيتاج إىل مجلٍة أخرى. وإذا كان جواب 

القسم مجلة مستقلة، فإّن القسم ليس كذلك.

هبذه  القسم  جواب  اقرتان  تفسري  يف  وجيهًا  رأيًا  الفاضل  يرى  ثم  ومن 
األحرف، يستند فيه إىل علم املعاين، وهو أّن الكالم إّنام يؤّكد إذا كان املخاطب 
منكرًا للنسبة التي فيه، فيقال: )إّن زيدًا قائٌم(، إذا كان املخاطب به منكرًا لقيام 
يف  التأكيد  يشتّد  أن  جيب  وبحسبه  والضعف،  بالشّدة  يتفاوت  واإلنكار  زيد، 
الكالم ويضعف، إثباتًا أو نفيًا؛ فإذا كان إنكار املخاطب ضعيفًا، وجب أن يقال 
له: )إّن زيدًا قائٌم(، أو )َلزيٌد قائٌم(، و)ما زيٌد قائاًم(، أو )ال يفعل كذا(. وإذا كان 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 152.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 197.
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أشّد وجب أن يقال: )إّن زيدًا لقائٌم(، و)ما زيٌد بقائٍم(، أو )ما هو بفاعٍل(، وإذا 
كان أشّد وجب أن يقال: )واهللِ لزيٌد قائٌم(، أو )واهللِ إّن زيدًا قائٌم(، أو )واهللِ إّن 

زيدًا لقائٌم(، و)واهللِ ما زيٌد قائاًم(، أو )بقائٍم(، أو )واهللِ ال يفعل كذا()1(.

م- يرى ابن األنباري أّن أحد وجوه شبه احلروف بالفعل، أّنه تلحقها نون 
الوقاية، كام تلحق الفعل. وقد ضّعف الفاضل هذا الوجه؛ ألّن نون الوقاية كام 

تلحق الفعل كذلك تلحق االسم واحلرف )2(.

10- اعرتض الفاضل عىل مذهب ابن احلاجب )ت646هـ(، يف املسائل 
اآلتية: 

أ- عرف ابن احلاجب اإلعراب: هو ما خيتلف آخر املعرب به، سواء كان 
حركًة أو حرفًا. وذكر الفاضل أّن احلّق يف التعريف أن يقال: إّنه اختالف أواخر 
الظاهر واحلقيقة،  العمل؛ ألّن اإلعراب، كام هو  العوامل يف  باختالف  األلفاظ 
هو املعنى املصدرّي، ولذلك يقال: )إعراب ذلك بكذا(، ولو كان اإلعراب نفس 

)كذا( ملا كان له معنًى )3(.

ب- ال جييز ابن احلاجب أن يكون املبتدأ نكرًة، إاّل إذا ُخّصص بوجٍه من 
الوجوه. وذكر الفاضل أّن االبتداء بالنكرة جائٌز، لكن لو ُخّصصت النكرة كان 

أوىل)4(.

وقع  ما  املطلق  املفعول  عامل  حذف  مواضع  من  احلاجب  ابن  عّد  ج- 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 215-214.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 217.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 10.

)4( ينظر: املصدر نفسه: 53.
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للتشبيه، إذا تقدمت قبله مجلة تشتمل عىل اسم بمعناه، وعىل صاحب ذلك االسم، 
وهو الضمري املجرور بالالم يف نحو: )مررت بزيٍد، فإذا له صوٌت صوَت محاٍر(. 
وذكر الفاضل أّن مثل هذا ليس مفعوالً مطلقًا، بل منصوٌب بنزع اخلافض، أي: 

)فإذا له صوٌت كصوِت محاٍر()1(.

د- عرف ابن احلاجب احلال: بأّنه ما يبني هيأة الفاعل أو املفعول به. وذكر 
الفاضل أّنه ال يصح إذا مل يقيد اهليأة بام يكون حني الفعل)2(.

هـ- عرف ابن احلاجب النعت: بأّنه ما يدّل عىل معنًى يف متبوعه. وذكر 
ذلك  تقّوم  عىل  الداّل  من  أعّم  املعنى  عىل  الداّل  ألّن  صحيح؛  غري  أّنه  الفاضل 
املعنى بمتبوعه وغريه، ويرى أنه التابع الداّل عىل تقّوم معنًى بمتبوعه يف موارده 

مجيعها )3(.

و- عرف ابن احلاجب اسم العدد: بأّنه ما وِضع لكميِة آحاد اليشء. وذكر 
أم ال، وأّن  أّن اليشء متكّرٌر  ليدّل عىل  ما وِضع  التعريف:  أّن احلق يف  الفاضل 
التكّرر بمزيٍة واحدٍة أو أزيد؛ ألّن املفهوم من الداللة عىل كمية آحاد اليشء أّنه 
أّنه إّنام يدّل عىل ذلك ما فوق  يدّل عىل أّن آحاد ذلك اليشء كم هي، وال شّك 

الواحد )4(.

ز- جعل ابن احلاجب مرتبة املنادى فوق مرتبة املضاف يف التعريف. ويرى 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 67.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 96.
)3( ينظر: موضح أرسار النحو: 124.

)4( ينظر: املصدر نفسه: 144.
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الفاضل أّن مرتبة املضاف بحسب مرتبة املضاف إليه، وهي فوق مرتبة املنادى)1(.

ح- عرف ابن احلاجب الم األمر: بأّنا املطلوب هبا الفعل. وذكر الفاضل 
أن يف التعريف تساحمًا، فاّن ظاهره أّن املتكلم بسببها يطلب الفعل، وليس كذلك، 

بل باستعانتها يدّل املخاطب عىل مراده )2(.

11- استحسن الفاضل قول ابن مالك )ت672هـ(: 

ْوُز اإلْبتَِدا بِاْلنَّكَِرْه           َما َلْ ُتِفْد َكِعنَْد َزْيٍد َنِمَرْه َوالَ جَيُ

لكنه ذكر أّن يف عبارته مؤاخذة، وهي أّن هذا احلكم ال خيتّص بالنكرة، بل 
ال جيوز التلّفظ بلفٍظ ما إاّل إذا أفاد)3(.

املسائل  يف  )ت898ه (،  اجلامي  الدين  نور  عىل  الفاضل  اعرتض   -12
اآلتية: 

أ- ذكر اجلامي أّن )حّقًا( يف قولنا: )زيٌد قائٌم حقًا( مؤّكد احلّق الذي هو 
أحد احتاميل اجلملة، ألنا حتتمل الصدق الكذب، واحلق والباطل، ووجه التسمية 
د معترٌب  د معترٌب من حيث إّنه حُمَتَمل اجلملة، واملؤكِّ أّنام متغايران اعتبارًا: أّن املؤكَّ
من حيث إّنه مصدر. وقد ضّعف الفاضل هذا الرأي؛ ألّن تأكيده لـ)حقًا( الذي 
هو أحد حمتميل اجلملة ال وجه له أصاًل. وألّن الوجه الذي ذكره للتسمية جاٍر يف 

ما هو تأكيٌد لنفسه أيضًا )4(.

ب- يرى اجلامي أّنه بني املنادى املفرد املعرفة؛ ألّنه قائٌم مقام كاف اخلطاب 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 147، و150.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 190.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 54.
)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 66.
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االسمية، وهي مشاهبٌة لكاف اخلطاب احلرفية لفظًا ومعنًى، وإفرادًا وتعريفًا؛ ألّن 
)يا زيُد( بمنزلة )أدعوك(، وهذه الكاف اسٌم؛ ألّن هلا حماًل من اإلعراب، ولكنّها 

مشاهبٌة لكاف )ذلك(، وهي حرفية، إذ ليس هلا حمّل من اإلعراب.

وذكر الفاضل أّن هذا الوجه عاٌم جلميع أقسام املنادى، وأّن الوجه الوجيه 
أن يقال: هذا املنادى مّلا كان مفردًا معرفًة خماطبًا به ال حمّل له ظاهرًا، أشبه كاف 
اخلطاب احلريّف بدون واسطة مشاهبته لكاف اخلطاب االسمي املشابه للحريف)1(.

ج- اعرتض عىل أدلة اجلامي التي أوردها لتعليل رأي اخلليل، وأيب عمرو 
بن العالء، واملربد، يف إعراب املعطوف باحلرف املحىّل بالالم، يف نحو: )يا زيُد 
ر حرف النداء  والعاقل(، فذكر أّن الصواب أن يقال: إّن اخلليل يرفع عىل أّنه ُيقدِّ
مع الواسطة، فيكون تقدير: )يا زيُد والعاقُل(: يا زيُد، ويا أّيا العاقُل. وأبو عمرو 
ينصب ألّنه يقول: مّلا امتنع دخول حرف النداء عليه، فاألوىل أن ُينصب محاًل عىل 
حمّل املنادى؛ لئاّل يدخل عليه حرف النداء، بل إّنام يدخل عليه )أدعو(، فتقدير)يا 
أن  صّح  صحيحًا،  منه  الالم  نزع  كان  إذا  فيقول:  املربد  وأّما  زيدًا.  أدعو  زيد(: 
جُيعل منادى، وإذا مل يصّح، فكان األوىل أن جُيعل بحيث ال يدخل عليه حرف 

النداء )2(. 

 ، متعدٍّ فعل  )دخلت(  أّن  الداَر(  )دخلُت  إعراب  يف  اجلامي  يرى  د- 
و)الدار( مفعوٌل به. وذكر الفاضل أّنه مفعوٌل فيه، و)دخل( فعل الزٌم. والدليل 
أّن مصدره )الدخول(، وكّل فعل مصدره عىل )فعول( فهو الزٌم، ونظريه، وهو 
وحذفت  الزمًا،  يكون  أن  فيجب  الزمان،  )خرجت(  وهو  ونقيضه  )عدت(، 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 71.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 75.
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)يف( لكثرة االستعامل)1(.

إىل  )الثالثة(  من  باإلعداد  التاء  إحلاق  علة  أّن  إىل  اجلامي  ذهب  هـ- 
ألّن  مؤنثًا؛  املعدود  كان  إذا  إحلاقها  وعدم  مذكرًا،  املعدود  كان  إذا  )العرشة( 
املذكر أسبق من املؤنث. ويرى الفاضل أّن العدد فرع املعدود، واملعدود إذا كان 
التاء، وإذا كان للمؤنث حلقته، فُأعطي للفرع حكم عكس  به  ُتلحق  للمذكر مل 

حكم األصل، للفرق بينهام)2(.

و- يوجب اجلامي أن ال تدخل الفاء يف اجلزاء، إن كان الفعل ماضيًا غري 
داخل عليه لفظة )قد(، أو مضارعًا جمزومًا بـ)لـم(، أو)لّما(. وذكر الفاضل أّن 
هذا يصّح إذا كان حرف الرشط لفظة )إن( التي تقلب املايض مضارعًا، والوجه 
أن يقال: إّن املايض أسهل ربطًا بغريه؛ ألّنه ملا مىض علم حاله من الربط وعدمه 

وغريمها من األحوال بخالف املضارع )3(.

نحو  )املتوىف  االسفراييني  الدين  عصام  عىل  الفاضل  اعرتض   -13
951هـ( فيام يأيت: 

اجلملة  يف  والالم(  )باأللف  اإلخبار  جواز  عدم  عن  العصام  أجاب  أ- 
)القائُم  قائٌم(،  )زيٌد  تقول: يف  أو مفعول، كام  فاعل  اسم  التي جزؤها  االسمية 
زيٌد(، بأّن )القائم( الذي قبل اإلخبار، كان مفردًا، وبعد اإلخبار يصري مجلًة؛ ألّن 

فيه حينئٍذ ضمريًا راجعًا إىل املوصول.

املفرد،  مقام  تقم  مل  اجلملة  ألّن  ضعيٌف؛  اجلواب  هذا  أّن  الفاضل  ويرى 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 90.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 145.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 235.
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بل القائم مقام )قائم( هو )القائم( جمردًا عن الضمري. واحلّق يف اجلواب: أّنه ال 
خيلو إّما أن يكون املبتدأ هو امُلخرب عنه، أو ال، بل املخرب عنه هو اخلرب، وذلك إذا 
كان املبتدأ صفًة حماّلًة بالالم، أو مذكورًة بعد مهزة االستفهام، أو حرف النفي. 
فان كان املبتدأ هو امُلخرب عنه، لزم دخول األلف والالم عىل الضمري، مثل: )زيٌد 
قائٌم(، فاّن الضمري جيب أن يقوم مقام )زيد(، فإذا ُأخرب عنه به لزم أن يقال: )اهلو 

قائٌم زيٌد( )1(.

ب- يرى العصام أن ال تفاوت بني املخاطب واملنادى يف التعريف. وذكر 
 ، الفاضل أّن مرتبة املنادى منحّطٌة عن مراتب مجيع املعارف؛ ألّن تعريفه عريضٌّ
فإّن حرف النداء إّنام وِضع لطلب اإلقبال، وهو يستلزم أن يكون املقبل معينًا)2(.

أوهام يف نقد العلامء
إنصافًا  مجيعها،  املتقدمة  املوارد  يف  عليه،  وما  للمؤلف  ما  عرضت  لقد 
املؤلف وهم يف  أّن  املقام يرى  العلم، ويف هذا  للبحث وللمؤلف، وأداًء ألمانة 

ثالثة موارد اعرتض فيها عىل بعض مذاهب العلامء: 

1- ذهب أبو عمر اجلرمي، إىل منع أّن يكون املفعول له معرفًة، وتأول قوله 
اإلضافة عىل  بأن  َمْرَضاِت الل﴾)3(،  اْبتَِغاَء  ُم  َأْمَوهَلُ ُينِفُقوَن  الَِّذيَن  تعاىل: ﴿َوَمَثُل 
نية االنفصال. قال الفاضل: هذا خالف األصل، عىل أّنه إّنام جيري يف املضاف، 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 34.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 150.

)3( سورة البقرة/آية 265.
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ولكن قد جاء حمىّلً بالالم يف بعض األشعار)1(، وجاء معرفًا بنحو آخر أيضًا)2(.

ومعروف أّن املفعول له املستكمل للرشوط -أي املصدرية، وإبانة التعليل، 
واحتاده مع عامله يف الوقت والفاعل- له ثالثة أحوال: أوالً- أن يكون جمردًا عن 
األلف والالم واإلضافة. ثانيًا- أن يكون حمىًل باأللف والالم. ثالثًا- أن يكون 

مضافًا)3(. ومل يقل أحٌد أّنه يأيت معرفًا بنحو آخر. 

أّنه إذا كان جزء مجلة احلال ماضيًا مثبتًا،  2- ذكر الفاضل يف باب احلال 
فالنحاة عىل أّنه جيب تصديره بـ)قد( ، لتقّرب املايض إىل احلال، ليصّح أن يقع 

حاالً.

الزمان  إىل  املايض  تقّرب  إّنام  )قد(  منهم؛ ألّن  اشتباٌه  الفاضل: »هذا  قال 
احلال، ال إىل احلال النحوي«)4(. ومل يقل أحٌد من النحويني أنا تقرب املايض إىل 
احلال النحوي، إنام مرادهم من تقريب املايض إىل احلال، هو الزمان احلال)5(. أي 

وقت التكلم.

3- قال الفاضل: »وقيل: إّن الفاعل يف: )نعم رجاًل(، هو )رجاًل(، وهو 

)1( نحو قول الشاعر: 
ال اقعُد اجلبَن عن اهليجاء

ولو توالْت ُزَمُر األعداء
ينظر: أوضح املسالك: 2/ 228، رشح ابن عقيل: 2/ 187، املقاصد النحوية: 2/ 315.

)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 92.
)3( ينظر: املفصل: 87، واللباب يف علل البناء واإلعراب: 277/1 و278، ورشح ابن عقيل: 2/ 

.187-186
)4( موضح أرسار النحو: 103.

ومغني   ،49/2 واإلعراب:  البناء  علل  يف  واللباب   ،)32 )مسألة   254/1 اإلنصاف:  ينظر:   )5(
اللبيب: 534/2.
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فريٌة ما فيها مريٌة؛ ألّن )رجاًل( وقع متييزًا للضمري، فكيف يكون فاعاًل؟!«)1(. 
تعرب  و)بئس(  )نعم(  بعد  املنصوبة  النكرة  أّن  يرى  النحويني  من  أحٌد  وليس 
زيٌد رجاًل(  )نعم  نحو:  الفاعل يف  بعد  املنصوبة  النكرة  إّن  قيل:  لكّن  فاعاًل)2(. 
متييٌز منقوٌل عن الفاعل، واألصل: )نعم الرجُل زيٌد(، وهذا املذهب منسوب إىل 

الفراء )3(.

ثالثًا: موقفه من املدارس النحوية
يبدو من كتاب الفاضل أنه ال يتبنى مذهبًا نحويًا معينًا من مذاهب النحاة، 
ومل يرصح بانتسابه إىل أّي منها، إنام يتبنى ما خيتاره عىل وفق اجتهاده ورأيه، قال 
بالتعبد  مكلفًا  املستنبط  »ليس  النحو:  مستنبط  أحوال  يف  االقرتاح(  )قراح  يف 
بمذهب البرصيني، أو الكوفيني، بل له أن خيتار أيام شاء، إذا أدى إليه رأيه، وأن 

خيتار بينهام مذهبًا آخر إن أدى إليه قياسه ورأيه، ومل خيالف النّص«)4(.

ويبدو أّن الظاهرة الغالبة لدى متأخري علامء النحو توّجههم نحو املزج 
بني املذاهب النحوية املختلفة، يقول الدكتور مهدي املخزومي: »أما املتأخرون 
من النحاة فلم جيدوا أمامهم إاّل مصنفات يف النحو تضّمنت وجهات نظٍر خمتلفة، 
الذي  الدرس  ألسلوب  مالئمته  بحسب  ذاك  أو  اجلانب  هذا  خيتارون  فراحوا 

)1( موضح أرسار النحو: 205.
ومغني   ،49/2 واإلعراب:  البناء  علل  يف  واللباب   ،)32 )مسألة   254/1 اإلنصاف:  ينظر:   )2(

اللبيب: 534/2.
)3( ينظر: املفصل: 362، ورشح املفصل: 130/7، ورشح التسهيل: 8/3-13، والبسيط يف رشح 

الكافية: 497/2، ورشح األشموين: 218-198/4.
)4( قراح االقرتاح/ نسخة مصورة يف آخر كشف اللثام/ الطبعة احلجرية: 499/2.
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اصطنعوه«)1(.

الكوفيني،  وأعالم  البرصيني  أعالم  بآراء  أخذ  قد  الفاضل  أّن  وتقدم 
وانتقدهم عىل السواء، دون أن يتعّصب ألحد، وال خيتلف يف موقفه من مذهب 
مجهور املدرستني الكوفية والبرصية، سوى أّن اختياره ملذهب البرصيني أكثر من 

الكوفيني، وذلك هليمنة املذهب البرصي عىل الدرس النحوي إىل اليوم. 

أرسار  )موضح  كتاب  يف  )مذهب(  بكلمة  ترصيح  من  عنه  ورد  ما  أما 
املبتدأ  أعني كون  أّنه ال جيوز ذلك-  يدّل عىل  الوجه  »هذا  قوله:  نحو  النحو(، 
فال  مذهبنا«)3(.  وليس  ذلك،  نقلنا  »قد  وقوله:  مذهبك«)2(.  ليس  وهو  نكرًة- 
ويؤيد  إليه،  يذهب  الذي  الرأي  يريد  بل  يتبناه،  معينًا  مذهبًا  خيصص  أنه  يعني 
بعينها،  نحوية  مدرسة  يف  املصنف  نسلك  أّن  يمكن  ال  هنا  من  ورأيه.  اجتهاده 
واآلراء  والبرصيني،  الكوفيني  فيها  وافق  التي  اآلراء  ذلك سأبني  يتضح  ولكي 

التي انتقدهم هبا، وكام يأيت: 

أ- اآلراء التي وافق فيها البرصيني وخالف الكوفيني
- منع مجهور البرصيني تقديم الفاعل يف نحو: )رضب غالُمُه زيدًا(؛ ألّن 
الضمري مقّدم عىل مرجعه لفظًا وتقديرًا، وأجاز األخفش وبعض الكوفيني ذلك، 
وقد تقدم ذكر دليل الكوفيني، ورّد املصنف عليهم، عند اعرتاضه عىل مذهب 

األخفش يف هذه املسألة)4(. 

)1( الدرس النحوي يف بغداد: 88.
)2( موضح أرسار النحو: 53.

)3( املصدر نفسه: 71.
)4( تقدم ص127 من هذا الفصل، وينظر: موضح أرسار النحو: 46.
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- يرى الفاضل أّن العامل يف املبتدأ معنوي، وهو ما يف النفس من اإلخبار 
عنه، وليس اخلرب كام يقول الكوفيون؛ إذ ال مدخل لّلفظ يف العمل، وهذا رأي 

مجهور البرصيني)1(.

- يرى البرصيون أّن عامل املفعول به هو الفعل، وليس الفعل مع الفاعل، 
كام يقول الكوفيون، ويرّجح الفاضل مذهب البرصيني؛ ألّن الفعل هو العامل 
إّنام تعمل ملشاهبتها الفعل، ومشاركتها يف أصل  باألصالة، واألسامء واملشتقات 

املعنى )2(.

- يوافق الفاضل مذهب البرصيني يف منع ترخيم املنادى املضاف، وأجاز 
الكوفيون ترخيمه بحذف آخر املضاف إليه، لقول الشاعر: 

ْحـُم بالَغـيِب ُيْذَكــُر نا فالرَّ ُخُذوا َحظَُّكم يا آَل ِعْكِرَم واْحَفُظوا          َأواِصَ

وأّن أصل ِعْكِرم )ِعْكِرمة(. ذكر الفاضل أّن هذا ليس من ترخيم املنادى 
بيشٍء، إّنام هو ترخيم غري املنادى لرضورة الشعر؛ ألّن املضاف إليه ليس املنادى 

نفسه، وال خالف يف أّن غري املنادى مطلقًا، ُيرخم لرضورة الشعر)3(.

- ذهب البرصيون إىل أّن من رشوط ترخيم املنادى أن يكون علاًم تكون 
حروفه بحيث إذا ُحذف منها ما حُيذف يف الرتخيم بقي االسم عىل ثالثة أحرف، 
أو اساًم ملحقًا به تاء التأنيث. وذهب الكوفيون إىل أّن االسم الذي حروفه ثالثة 
األعجاز  املحذوفة  باألسامء  واستدّلوا  الوسط،  متحرك  كان  إذا  ترخيمه  جيوز 
الباقي منه حرفان نحو: )يد(، و)دم(، و)غد(. واختار الفاضل مذهب البرصيني، 

)1( ينظر: املصدر نفسه: 52.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 68.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 79.
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وذكر أّن هذه األسامء قليلٌة معدودٌة خمالفٌة للقياس، فال يقاس عليها يشٌء)1(.

ساكٌن،  حرٌف  آخره  قبل  الذي  املفرد  يرّخم  أّنه  إىل  البرصيون  ذهب   -
احلرف  مع  آخره  بحذف  ترخيمه  جواز  إىل  الكوفيون  وذهب  آخره.  بحذف 
ممنوٌع.  وهو  احلروف،  ألشبه  الساكن،  وأبقي  املتحرك  ُحذف  لو  ألّنه  الساكن؛ 

ووافق الفاضل البرصيني، وذكر أّن هذه املشاهبة ال تكفي يف البناء)2(.

الندبة  عالمة  تلحق  موصوفًا  كان  إذا  املندوب  أّن  البرصيون  يرى   -
أّن احلّق هو  الفاضل  املوصوف، وذهب الكوفيون إىل أنا تلحق الصفة؛ وذكر 

األول؛ ألّنه املندوب، والصفة خارجة)3(.

- يرى البرصيون أّن العامل يف املفعول معه هو عامل الفاعل، عمل فيه 
بوساطة الواو، فإّنا توصل ما بعدها بام قبلها. وذهب الكوفيون إىل أّن العامل 
معنوي، وهو اخلالف. وذكر الفاضل أّن الصحيح هو األول، إذ ال تكّلف فيه 

وال تعّسف مع صالحية )الواو( لربط املفعول بالفعل بحيث يعمل فيه)4(.

- جيوز عند البرصيني تقديم احلال عىل عاملها اللفظي، وال جيوز تقديمها 
وبعض  الفراء  ومنع  بعده.  فيام  العمل  يف  قوّي  اللفظي  العامل  ألّن  غريه؛  عىل 
الكوفيني أن تقّدم احلال عىل عاملها؛ ألّن يف احلال ضمريًا راجعًا إىل ذي احلال، 
فلو قّدمت لزم اإلضامر قبل الذكر. وذكر الفاضل أّن اإلضامر قبل الذكر الالزم 

من التقديم ليس بممتنع؛ ألّنه بحسب اللفظ فقط)5(.

)1( ينظر: املصدر نفسه: 80.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 81.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 82.
)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 93.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 99.
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- إذا كان صاحب احلال جمرورًا باحلرف، فال يقدم عىل احلال عند سيبويه 
﴿َوَما  تعاىل:  لقوله  ذلك،  جواز  الكوفيني  بعض  عن  ونقل  البرصيني.  وأكثر 
لِلنَّاِس﴾)1(؛ ألّن )كافة( حاٌل من )الناس(، وهو جمروٌر بالم  ًة  َكافَّ إاِلَّ  َأْرَسْلناَك 
اجلّر، وقد قّدمت عليه. ويرى الفاضل أّن لفظة )كافة( ليست بحال، بل إّما صفة 
كافًة،  إرساالً  أو  للناس،  كافًة شاملًة  إاّل رسالًة  أرسلناك  ما  أي:  مقّدر،  ملصدر 
أن تكون  )أرسلناك(، عىل  الكاف يف  من  أو تكون حاالً  للمبالغة.  التاء  فتكون 

التاء للمبالغة)2(.

الفراء ومن  الفعل، وذهب  املستثنى هو  العامل يف  أّن  البرصيون  يرى   -
تابعه من الكوفيني إىل أّن العامل فيه )إاّل( مركبة من )إن( و)ال(. وذكر الفاضل 
موضوعٌة  واحدٌة  كلمٌة  هي  بل  و)ال(،  )إن(  من  مركبٌة  )إاّل(  أّن  ُيسّلم  ال  أّنه 
لالستثناء، والفعل هو األصل يف العمل، وما عداه فرعه، فإذا وجد الفعل الذي 

هو األصل يف العمل مل جُيْز إعامل غريه)3(.

ومعموالت  فعل،  ألّنا  عليها،  )ليس(  خرب  تقديم  البرصيون  أجاز   -
أّنه ال جيوز، ألّنا فعٌل ال يترّصف،  األفعال تتقّدم عليها. وذهب الكوفيون إىل 
والفعل غري املترّصف ال يترّصف عمله. وذكر الفاضل أّنه ال ُيسّلم أّن الفعل إذا 

مل يترّصف ال يترّصف عمله، إذ ال بّد له من دليل، وليس ثمة دليل)4(.

- )ِمن( تزاد يف الكالم املنفي لدى البرصيني. وذهب الكوفيون إىل زيادهتا 
أّن  ُيسّلم  أّنه ال  الفاضل  يف الكالم املوجب، لقوهلم: )قد كان من مطٍر(، وذكر 

)1( سورة سبأ/آية28.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 101.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 111.
)4( ينظر: موضح أرسار النحو: 198.
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)ِمن( هذه زائدة للتأكيد، بل قد تكون للتبعيض، أي: بعض املطر)1(.

- احلروف املشبهة بالفعل تعمل يف االسم واخلرب عند البرصيني. وذهب 
الكوفيون أّنا تعمل يف االسم، وال تعمل يف اخلرب، واستدلوا بأّنا مّلا كانت فروعًا 
للفعل، وجب أن يفّرق بينهام، وذلك بأن يعمل أحد العملني الرفع أو النصب 
دون اآلخر، فلو أعمل مل يبَق فرٌق بينهام. وذكر الفاضل أّن دليل الكوفيني ليس 

بشاٍف؛ ألّن التغاير حصل بتقديم املنصوب عىل املرفوع، عىل عكس الفعل)2(.

اعرتاضه عىل بعض أدلة البرصيني 
وافق الفاضل مذهب البرصيني يف بعض املسائل اخلالفية، بيد أنه اعرتض 

عىل أدلتهم، منها: 

أّنه كام  - اعرتض عىل دليلهم عىل جواز تقديم خرب )ليس( عليها، وهو 
جيوز تقديم خربها عىل اسمها، كذلك جيوز تقديم خربها عليها. وذكر الفاضل 
أّن ذلك القياس ال وجه له، وأّن بني تقديم خربها عىل اسمها، وتقديمه عليها 
بونًا بعيدًا؛ ألّن األول ال يوجب ضعفًا، ال ظاهرًا، وال باطنًا، بخالف الثاين فإّنه 

بحسب الظاهر غري جائٍز)3(.

- يرى البرصيون أّنه ال جيوز العطف عىل اسم )إّن( املكسورة باعتبار حمّله، 
إاّل إذا مىض اخلرب، فال يقال: )إّن زيدًا وعمٌرو قائامن(؛ ألّنه يلزم اجتامع عاملني 
خمتلفني يف العمل عىل معموٍل واحٍد، فاّن العامل يف )قائامن( هو )إّن( التي تعمل 

النصب، واالبتداء الذي يعمل الرفع.

)1( ينظر: املصدر نفسه: 208.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 219-218.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 199.
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وعمٌرو  زيدًا  )إّن  جواز:  عدم  يفيد  إّنام  الوجه  هذا  أّن  الفاضل  ويرى 
قائامن(، وأّما لو قيل: )إّن زيدًا وعمٌرو قائٌم(، عىل أن يكون )قائم( امللفوظ خربًا 

ألحدمها، ويقّدر لآلخر )قائٌم( آخر، فال يفيد ذلك الدليل أصاًل.

وذكر أّن احلّق يف الوجه أن يقال: إّن )إّن( عامٌل لفظّي، واالبتداء عامٌل 
يتوّسط قبل متام  تناٍف؛ فكره لذلك أن  اللفظّي واملعنوّي  العامل  معنوّي، وبني 

عمله معمول عامل معنوّي، وإاّل لزم تداخل عمل الضّدين)1(.

ب- اآلراء التي وافق فيها الكوفيني وخالف البرصيني
كانت  إذا  املعنوي،  بالتأكيد  النكرة  تأكيد  جواز  إىل  الكوفيون  ذهب   -
ألّن  اجلواز؛  عدم  إىل  البرصيون  وذهب  كلَّه(.  شهرًا  )صمت  نحو:  حمدودة، 
املعرفة ال تقع مؤكدًا للنكرة. ويرى الفاضل أّن ألفاظ التوكيد مع املعرفة معرفٌة، 

ومع النكرة نكرٌة، وأّن مذهب الكوفيني هو احلّق )2(.

- ذكر الكوفيون أّنه إذا خّففت )إّن( جاز أن يليها األسامء واألفعال مطلقًا. 
ويرى البرصيون أّنا ال تدخل إاّل عىل النواسخ من األفعال، واستدلوا بأّن األصل 
يف تلك احلروف أن تدخل املبتدأ واخلرب، فإذا زال ذلك، فينبغي أن يكون قريبًا 
منه، وهو أن تدخل عىل األفعال الداخلة عىل املبتدأ واخلرب. واعرتض الفاضل 
عىل دليلهم، بقوله: »ال خيفى ما فيه؛ ألّنا إذا ُخّففت مل تبَق تلك احلروف«)3(. 

ووافق مذهب الكوفيني يف غري كتاب )موضح أرسار النحو()4(. 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 221.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 138.

)3( موضح أرسار النحو: 224.
)4(    جاء يف رشحه عىل العينية: أّن )ِمن( اجلارة تأيت عند الكوفيني البتداء الغاية يف الزمان، لقوله 
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ج- ما ضّعف فيه املدرستني
وجه الفاضل أصابع النقد إىل املدرستني الكوفية والبرصية يف املبتدأ الذي 
يكون مصدرًا لفظًا أو تقديرًا، ويكون ذلك املصدر مضافًا إىل الفاعل أو املفعول، 
زيدًا  املصدر، نحو: )رضيب  إىل هذا  تفضيٍل مضافًا  اسم  أو يكون  وبعده حال، 
ب عمرو قائاًم(، و)أكثر  قائاًم(، و)رضُب زيٍد قائاًم(، و)أن رضبته قائاًم(، و)أن رُضِ

رضيب زيدًا قائاًم(، وهكذا.

وبني الكوفيني والبرصيني يف تقديره خالف؛ فقال البرصيون: إّن تقديره: 
)رضيب زيدًا حاصٌل إذا كان قائاًم(، فُحذف )حاصٌل(، وأقيمت اجلملة الرشطية 
مقامه، ثّم ُحذفت اجلملة أيضًا، وأقيم مقامها )قائاًم(. وذكر الفاضل أّن فيه تكّلفًا.

يكون  أن  عىل  حاصٌل(،  قائاًم  زيدًا  )رضيب  تقديره:  الكوفيون:  وقال 
)قائاًم( قيدًا لـ)رضيب(. وذكر الفاضل أّن هذا إّنام يصّح إذا كان املقصود اإلخبار 
واإلعالم بأّن الرضب املخصوص حاصٌل، ال إذا كان اإلخبار بأّن رضبه كان يف 

هذه احلالة، كام هو ظاهر الكالم.

زيدًا حاصٌل  احلّق عندي )رضيب  ما هو  »فإّن األصل عىل  الفاضل:  قال 
قائاًم(، وِقس عليه البواقي«)1(.

َس  ُمَعِة﴾] سورة اجلمعة/9[، وقوله تعاىل: ﴿ملََّْسِجٌد ُأسِّ اْلُ َيْوِم  اَلِة ِمن  ُنوِدَى لِلصَّ تعاىل: ﴿إَِذا 
ِل َيْوٍم﴾] سورة التوبة/108[. وقد منعه البرصيون وقالوا: هي بمعنى )يف(.  َعىَل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ
قال الفاضل: »ولكن الظاهر مذهب الكوفيني، إذ ال امتناع يف نحو: )نمُت من أّول اللَّيِل(، ومثله 

كثري يف الكالم«. الآللئ العبقرية يف رشح العينية احلمريية: 139.
)1( موضح أرسار النحو: 59.
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املبحث السادس: شواهد الكتاب

تعّد الشواهد اللغوية املادة األولية التي اعتمدها علامء العربية يف االحتجاج 
وإثبات القواعد النحوية واللغوية، والشاهد يف االصطالح: ما ثبت يف كالم َمن 
السليقة؛  سليم  فصيح  عريب  إىل  سنده  صّح  نقيل  دليل  وهو  بفصاحته)1(.  يوثق 

إلثبات قاعدة أو صحة استعامل لفظ أو تركيب)2(.

لديم  فتمثلت  واللغويني،  النحويني  عند  االستشهاد  مصادر  وتنوعت 
العرب  عن  أثر  وما   ،Fالنبي وأحاديث  وقراءاته،  الكريم  الكتاب  آيات  يف 

الفصحاء من أشعار وأمثال وأقوال.

وقد حفل كتاب موضح أرسار النحو - مع اختصاره - بمجموعة ال بأس هبا 
من الشواهد التي جاء هبا املصنف لالستدالل عىل قاعدة نحوية، أو ترجيح مذهب 
عىل آخر، أو ساقها أمثلة يف أبواب النحو املختلفة. وتوزعت شواهده عىل أدلة 
السامع املعتمدة؛ والسيام آيات القرآن الكريم، وما أثر عن العرب من أشعار وأقوال.

1- االستشهاد بالقرآن الكريم
القرآن كتاب اهلل الذي يقول فيه تعاىل: ﴿الَّ َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمن  َبنْيِ َيَدْيِه َواَل 

)1( االقرتاح يف علم أصول النحو: 74.
)2( يف أصول النحو: 6. وينظر: من تاريخ النحو: 17، واملعجم املفّصل: 2/ 727.
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ِمْن َخْلِفهِ  َتنِزيٌل ِمْن َحكِيٍم َحِيد﴾)1(، وقد تكّفلت اإلرادة اإلهلية بحفظه وصيانته، 
افُِظوَن﴾)2(. ا َلهُ  حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ قال تعاىل: ﴿إِنَّ

مراجع  رأس  عىل  الكريم  القرآن  اخّتاذ  عىل  والنحو  اللغة  علامء  وأمجع 
اللغة والنحو والرصف وعلوم البالغة)3(، لكونه أفصح أساليب  االحتجاج يف 
أن  عن  العرب  أعجز  الذي  العريب  البيان  مراحل  وأعىل  اإلطالق،  عىل  العربية 

يأتوا بمثله، وهم أهل الفصاحة والبيان.

وال يكاد خيلو مصنٌف يف علوم اللغة العربية، والسيام النحو العريب، من 
جممل  من  األوفر  بالنصيب  احلكيم  الذكر  آي  حظيت  وقد  القرآنية،  الشواهد 
شواهد كتاب الفاضل، فكانت تتصّدر الشواهد األُخر من حيث العدد، إذ بلغت 
إحدى وستني آية، باستثناء الشواهد املكررة. وعّول املصنف عليها يف االستدالل 
عىل القضايا النحوية التي بحثها، وتأييد وجهات النظر التي تبناها، ويف ترجيح 
اختياراته، وتقوية اعرتاضاته، ويوردها أمثلة عىل األقسام التي ذكرها يف خمتلف 

األبواب.

ويكتفي يف بعض املواضع بموطن الشاهد من اآليات)4(، نحو قوله تعاىل: 
اْدُعوْا  و﴿ُقِل  ِقيَب﴾)7(،  الرَّ َأنَت  و﴿ُكنَت  اللِ﴾)6(،  و﴿كَِتاَب  اللِ﴾)5(،  ﴿ِصْبَغَة 

)1( سورة فصلت/ 42.
)2( سورة احلجر/ 9.

)3( ينظر: يف أصول النحو: 28.
)4( ينظر: فهرس اآليات القرآنية، ملعرفة موضعها يف كتاب املوضح.

)5( سورة البقرة/ آية 138.
)6( سورة البقرة/101، والنساء/24، وفاطر/29.

)7( سورة املائدة/117.
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اللَ﴾)1(، و﴿َعلَِم َأن َسَيُكوُن﴾)2(، و﴿َساَلِساَلً َوَأْغاَلالً﴾)3(.

إليها بحسب اختالف  تباينت نظرة النحويني  القرآنية، فقد  القراءات  أما 
أقيستهم،  الشاذة عن  القراءات  خُيّرجون  كانوا  فالبرصيون  السامع،  منهجهم يف 
إما بتفسري وتقدير، أو بعّدها واردًة عىل لغات العرب التي مل يبنوا عليها أقيستهم 
متواترها  مطلقًا  القرآنية  بالقراءات  احتجوا  فقد  الكوفيون  أما  وقلتها.  لضعفها 
واألخذ  الرواية،  يف  التوسع  عىل  املبني  منهجهم  يف  داخل  ذلك  ألّن  وشاذها؛ 

بمعظم ما ورد يف اللغة)4(.

ومل يعول الفاضل عىل القراءات يف كتابه، بل أشار إليها يف موردين: 

األول: يف عمل )إّن( املكسورة إذا ُخّففت، نحو قوله تعاىل: ﴿َوإِْن ُكالًّ مَلَّا 
َينَُّهْم﴾)5(. ومل يرش إىل أنا قراءة، بيد أنا ال تصلّح شاهدًا يف هذا املوضع إال  َلُيَوفِّ

عىل ختفيف )إّن(، وهي قراءة نافع وابن كثري)6(.

والثاين: اختيار النصب يف ما ُأضمر عامُله عىل رشيطة التفسري )االشتغال(، 
إذا وقع االسم قبل األمر أو النهي، قال الفاضل: »فإن قلَت: فام تقول يف قوله 
اَم﴾)7(، عىل أّن القّراء أكثرهم عىل رفع  اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُ اِرُق َوالسَّ تعاىل:  ﴿َوالسَّ

)1( سورة اإلرساء/110.
)2( سورة املزمل/20.
)3( سورة اإلنسان/4.

)4( ينظر: املدارس النحوية/ خدجية احلديثي: 77 و139.
)5( سورة هود/111. 

)6( ينظر: موضح أرسار النحو: 224-225. وينظر: الكتاب: 140/2، والسبعة يف القراءات: 339.
)7( سورة املائدة/38.
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)السارق(؟ قلُت: ليس ذلك ممّا ُأضمر عامله...«)1(.

وال يوجد يف كتاب )موضح أرسار النحو( يشء من حديث املصطفى6، 
بري األسدي  لكن ورد فيه من آثار الصحابة، القول املنسوب إىل عبد اهلل بن الزَّ
بري بن العوام: »لعن اهلل ناقًة محلتني إليك«. وجواب األخري  خماطبًا عبد اهلل بن الزُّ
له: »إّن وراكبها«. وقد مّثل به حلرف اجلواب )إّن( التي تأيت لتصديق الداعي)2(.

2- االستشهاد بكالم العرب
اهلل يف  بعد كتاب  النحويون  اعتمده  الذي  الثاين  الرافد  العرب  يعّد كالم 

تثبيت القواعد النحوية، وينقسم عىل قسمني: 

أوالً: الشعر

ألغراض  العريب  الشعر  مذاهبهم  اختالف  عىل  العربية  علامء  اعتمد 
به  االستدالل  إىل  عنايتهم  وتوّجهت  مادهتم،  منه  فاستقوا  اللغوي،  االحتجاج 
عىل صّحة قواعد اللغة والنحو والرصف، وقد اشتهر عن ابن عباسN كثرة 
استشهاده بشعر العرب، فإذا سئل عن يش ٍء من القرآن الكريم أنشد فيه شعرًا، 
وكان يقول: »إذا قرأتم شيئًا من كتاب اهللَّ فلم تعرفوه، فاطلبوه يف أشعار العرب، 

فإّن الشعر ديوان العرب«)3(.

وشّدد علامء اللغة والنحو - وال سيام البرصيون- يف رشوط قبول الشاهد 
اللغوي لغرض االحتجاج، فلم جيّوزوا االستشهاد عىل اللغة والرصف والنحو 

)1( موضح أرسار النحو: 86.
)2( ينظر: املصدر نفسه: 229.

)3( العمدة: 1/ 30.



195  .................................................................. االستشهاد بكالم العرب 

إال بكالم من يوثق بفصاحته من العرب، وجعلوا حدودًا زمانية ومكانية  لقبول 
الشاهد اللغوي متوّخني السالمة يف لغة املحتّج به وعدم تطّرق الفساد إليها، ويف 
ضوء ذلك قّسموا الشعراء عىل طبقات أربع ختضع للرتتيب الزماين، وهي: طبقة 
وطبقة  املتقّدمني،  اإلسالميني  وطبقة  املخرضمني،  وطبقة  اجلاهليني،  الشعراء 

املولدين أو امُلْحَدثني )1(.

واختلفوا  واملخرضمني،  اجلاهليني  بشعر  االستشهاد  صّحة  عىل  فأمجعوا 
منتصف  حتى  بشعرهم  االستشهاد  صّحة  عىل  فاألغلب  اإلسالميني،  شعر  يف 
القرن الثاين اهلجري، وجعلوا إبراهيم بن َهْرمة)2( املتوىّف  بعد سنة )150هـ( آخر 

احلجج)3(.

القبائل التي أخذوا عنها، فقد اختلفت  الدائرة املكانية، أو  أما من حيث 
املجاورة،  باألمم  االختالط  بعدها من  أو  قرهبا  االحتجاج بحسب  درجاهتا يف 
العرب  أجود  وجعلوا  العرب،  جزيرة  قلب  يف  الواقعة  القبائل  كالم  فاعتمدوا 
انتقاًء لألفصح هم قريش، ويليهم قيس، ومتيم، وأسد، وهذيل، وبعض كنانة، 

وبعض الطائيني)4(.

وجاء الشعر العريب يف كتاب الفاضل باملرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من 
حيث عدد الشواهد، فقد بلغت الشواهد الشعرية سبعة وثالثني شاهدًا، فضاًل 

)1( ينظر: العمدة: 1/ 113، وخزانة األدب: 1/ 6.
)2( قال األصمعي: ختم الشعر بإبراهيم بن َهْرمة، وهو آخر احلجج. تاريخ بغداد: 6/ 127، تاريخ 

دمشق: 64/7، األعالم: 1/ 50.
)3( ينظر: خزانة األدب: 1/ 6.

)4( ينظر: املزهر يف علوم اللغة 1: / 211-212، واالقرتاح يف علم أصول النحو: 108-100، 
ومن تاريخ النحو: 20 - 22.
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عن بيت واحد يف احلاشية)1(.

عىل أّن املصنف حني يورد الشواهد الشعرية مل يوِل نسبتها إىل قائليها عناية 
الطفيل،  وابن  الزهراء3،  لفاطمة  شواهد؛  أربعة  جمموعها  من  نسب  فقد  تامة، 
بذكر مورد  أحيانًا  يكتفي  قائليها، وقد  إىل  أكثرها  الرمة، وجرير. وعزونا  وذي 

الشاهد، وال يذكر البيت كاماًل)2(.

والناظر إىل أسامء الشعراء يف فهرس الشواهد الشعرية، يتبني له أّنا تقع 
الشعراء  طبقة  فمن  إليها؛  املشار  الزمانية  اللغوي  االستشهاد  دائرة  ضمن  يف 
اجلاهليني، استشهد الفاضل بشعر األعشى، وتأبط رشًا، وعنرتة بن شداد، وأيب 

لمي.  ُجندب بن ُمّرة الِقْردي، وزهري بن أيب سلمى، وزياد بن واصل السُّ

العامري،  ربيعة  بن  لبيد  بشعر  استشهد  املخرضمني،  الشعراء  ومن طبقة 
ي، وعامر بن الطفيل، وعمرو بن أمحر الباهيل. وَنشل بن َحرِّ

وجرير،  الزهراء3،  فاطمة  بشعر  استشهد  اإلسالميني،  الشعراء  ومن 
والفرزدق، وذي الرمة، والعجاج، وعمرو بن َكيَسَبة النَّهدي، وسليط بن سعد، 
لمي، وجران الَعود، والعجري السلويل، والسّفاح بن ُبكري، وعمرو  ج السُّ وُمَؤرِّ
بن امرئ القيس اخلزرجي، وجحدر بن مالك، وقطري بن الفجاءة، وأيب األسود 

الدؤيل.

ومل يذكر من شعر املحدثني غري بيتني؛ أحدمها: ملهيار بن مرزويه الديلمي 
)ت428هـ(، يف رصف املمتنع من الرصف لرضورة الشعر، وهو قوله: 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو/هامش صفحة: 115.
)2( ينظر: موضح أرسار النحو: 131، و211.
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ُع)1( ْرَتُه يتـضوُّ َأِعْد ِذْكَر نعمـاٍن َلنــَا إنَّ ِذْكَرُه            ُهَو املِْسُك َما َكرَّ

عىل  به  استشهد  هـ(،  )ت428  التغلبي،  املطاع  أليب  منسوب  واآلخر: 
اقرتان خرب )لكن( بالفاء، وهو قوله: 

َفَواللَِّ َما َفاَرْقُتــُكْم َقالِيًا َلــُكم            َوَلكِنَّ َما ُيْقَض َفَسْوَف َيُكْوُن)2(

وشعر امُلحَدثني ال حيتّج به عند علامء اللغة، لكن توّسع بعضهم باالستشهاد 
لألغراض  والسيام  االحتجاج،  عرص  عن  املتأّخرين  الشعراء  من  به  يوثق  بمن 
املعنوية، فقد استشهد ابن جني بشعر املتنّبي )ت354هـ(، وذكر أّن املربد احتج 
نؤاس  أيب  بشعر  الزخمرشي  واستشهد  )ت231هـ()3(.  متام  أيب  شعر  من  بيشء 
وأيب  واملتنّبي،  )ت284هـ(،  والبحرتي  )ت231هـ(،  متام  وأيب  )ت198هـ(، 
العالء املعري )ت449هـ()4(. وترّخص الريض اإلسرتآبادي، فاستشهد بشعر 

أيب متام يف مواضع عّدة من رشحه)5(.

مألوف  أغلبها  النحو(،  أرسار  )موضح  كتاب  يف  الشعرية  والشواهد 
مل  شواهد،  أربعة  سوى  قائليها،  إىل  النسبة  ومعروفة  النحو،  كتب  يف  ومتداول 

أعثر عىل قائليها: 

األول: قول الشاعر: 

)1( موضح أرسار النحو: 179.
)2( املصدر نفسه: 58.

)3( ينظر: اخلصائص: 1/ 24.
)4( ينظر: الكّشاف: 1/ 77 و83 و113 و138 و172 و: 4/ 681.

)5( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 235/1، و257، وخزانة األدب: 1/ 7.
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ليَت ِشعري هْل للُمحّب ِشفاُء            ِمن َجوى ُحّبـهّن إّن الّلقــاُء)1(

مّثل به حلرف اجلواب )إّن( التي تأيت لتصديق االستفهام.

والثاين: قول الشاعر: 
وَأيُّ َفتى َهْيجاَء أنت وجاِرهــا            إذا ما ِرجاٌل بالرجاِل اسَتقَّلِت)2(

استدل به عىل أّن الضمري يف )جارها( بحسب الظاهر معرفًة، لكنّه ليس 
بمعرفٍة يف احلقيقة؛ ألّن مرجع الضمري املضاف إليه مبهٌم، لذلك صّح عطفه عىل 

مدخول )أّي( مع أّنه نكرة.

والثالث: قول الشاعر: 3
وسّيِد األناِم  َخرِي  عىل  حُمّمِدسالٌم  العاملنَي  ــِه  إل َحبيِب 
ُمكّرٍم هاشميٍّ  َنذيٍر  َعطوٍف َرؤوٍف َمن ُيسّمى بأحد)3(َبشرٍي 

استدل به عىل رصف ما ال ينرصف للرضورة الشعرية.

والرابع: قول الشاعر: 
َواْعَلْم َفِعْلــُم الــمرِء َينَْفـــُعُه           َأْن َسوَف يْأتــي كلُّ ما ُقِدَرا)4(

استدل به عىل أّن )أْن( املخففة إذا ُقرنت بالفعل، فال ُبّد من أن يقرتن الفعل 
بـ)سوف(، ليفصل بينها وبني )أن( املصدرية.

وهناك بيتان اختلف يف نسبتهام، األول: احتج به املازين واملربد عىل جواز 

)1( موضح أرسار النحو: 229.
)2( املصدر نفسه: 131.
)3( املصدر نفسه: 180.

)4( موضح أرسار النحو: 225.
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تقديم التمييز عىل العامل إذا كان فعاًل، وهو قول الشاعر: 
ُجُر َسْلَمى لِلِفـَراِق َحبيَبهــا            وَما كاَن َنْفسًا بالِفَراِق َتطِـيُب)1( أَتْ

قول  وهو  )الكاف(،  مع  )أن(  زيادة  عىل  الفاضل  به  استشهد  والثاين: 
الشاعر: 

َلْم)2( ٍم            كَأْن َظْبيٍة َتْعُطو إىِل واِرِق السَّ وَيْومًا ُتوافِينا َبوْجــٍه ُمقــسَّ

ثانيًا: كالم العرب املنثور

وأمثال،  أقوال  من  املنثور  العرب  كالم  جلمع  األوائل  اللغويون  تصّدى 
وعّولوا عليه يف أدلتهم النقلية التي استعانوا هبا عىل وضع قواعد العربية واستنباط 
أحكامها. واستشهد الفاضل بجملة من تلك األقوال، وهي تأيت بالدرجة الثالثة 

بعد القرآن الكريم والشعر العريب، وقد أفادها من كتب النحاة، وهي كام يأيت: 

- )امرأٌة عروٌب(. استشهد به عىل أحد وجوه معنى اإلعراب.

- )عىل التمرِة مثلها زبدًا(. استشهد به عىل تقديم اخلرب وجوبًا، إذا كان يف 
املبتدأ ضمري عائد عىل بعض اخلرب.

- )امرءًا ونفسه(. استشهد به عىل حذف عامل املفعول به.

- )دخلُت الداَر(، أورده شاهدًا ملذهب اجلامي يف أّن )الدار( مفعول به.

- )هذا بسًا أطيب منه رطبًا(، و)هذا رطبًا أطيب منه مترًا(. استشهد هبام 

)1( املصدر نفسه: 105.

)2( املصدر نفسه: 231.
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عىل احلال اجلامدة.

- )الناس جمزّيون بأعامهلم، إن خريًا فخرٌي، وإن رشًا فرّش(. استشهد به عىل 
حذف )كان( جوازًا.

- )ال عليك(. استشهد به عىل حذف اسم )ال( التي لنفي اجلنس.

إىل  املوصوف  إضافة  ظاهره  ما  أّن  عىل  به  استشهد  األوىل(.  )صالة   -
)صالُة  والتقدير:  له،  صفٌة  و)األوىل(  حمذوف،  مضاف  بتقدير  متأّول  صفته، 

الساعِة األوىل(.

- )جرد قطيفة(. استشهد به عىل أّن ما ظاهره إضافة الصفة إىل موصوفها، 
متأّول بغلبة االسمية عىل لفظ )جرد( بحيث يطلق منفردًا، فلم يبَق عىل وصفيته.

- )سعيُد ُكرٍز(. استشهد به عىل أّن ما ظاهره عدم تغاير املضاف واملضاف 
إليه، فاّنه قد ُأضيف فيه )سعيد( إىل )كرز(، ومها علامن لشخٍص واحٍد؛ األول 
اسٌم، والثاين لقٌب، متأّول بجعل )كرز( لفظًا، و)سعيد( معنًى ومدلوالً، فيكون 
معنى قوهلم: )جاءين سعيُد ُكرٍز( جاءين مدلول هذا اللفظ، أو مسّمى هذا االسم.

- )رّب شاٍة وسخلتِها(، و)كلُّ نعجٍة وسخلتِها(. استشهد هبام عىل أّن ما 
ظاهره تقدير دخول )رّب( عىل املعطوف املعرفة، وهو قوهلم: )سخلتها(، وإن 
كان بحسب الظاهر معرفًة، لكنّه ليس بمعرفٍة يف احلقيقة؛ ألّن الضمري املضاف 
إليه مبهٌم؛ ألّنه راجٌع إىل شاٍة ما مبهمٍة، واملعنى: )رّب شاٍة، ورّب سخلٍة لشاٍة(.

- )جاءت حاجَتك(، و)أرهف شفرته حتى قعَدْت كأّنا حربٌة(. استشهد 
هبام عىل استعامل )جاء( و)قعد( فعلني ناقصني بمعنى )صار(.

)ِمن( يف  زيادة  الكوفيني يف  أورده شاهدًا ملذهب  مطٍر(.  كان من  )قد   -
الكالم املوجب.
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- )إّنك وزيٌد ذاهبان( أورده شاهدًا ملذهب املربد والكسائي يف أّن االسم 
إذا كان مبنيًا جاز العطف قبل ذكر اخلرب)1(.

وأشار الفاضل إىل بعض لغات العرب، منها: لغة طّي، ولغة أهل احلجاز، 
ولغة متيم، وذكر أّن لغة احلجازيني هي األفصح )2(.

ومن ثغرات املنهج التي يمكن اإلشارة إليها يف هذا املضامر، عدم استيفاء 
الشواهد واألمثلة يف بعض املوارد، وقد يكون ذلك إيثارًا لإلجياز وجتنبًا لإلطالة، 
ولكن ال ختفى أمهية الشاهد أو املثال يف ترسيخ قواعد النحو يف أذهان املتعلمني، 

وتنمية ملكاهتم؛ لذلك عمدُت إىل ذكر الالزم منها يف هامش التحقيق.

والقصة،  الشأن  ضمري  أمثلتها:  أو  شواهدها  أمهل  التي  املوارد  ومن 
الستة  املركب  وأقسام  األفعال،  أسامء  من  الراء  وذوات  املوصولة،  واألسامء 
عرش، وأقسام اسم الصوت، والظروف املبنية، واملفعول له املحىّل بالالم، و)ذو( 
َعة، وبعض األفعال الناقصة، وتعّدي الفعل  املضافة إىل الضمري يف الرضورة والسَّ
بحروف اجلر، والقسم التاسع عرش والعرشين من حروف الزيادة، وهي )الباء(، 
و)الالم(، حيث أحال أمثلتهام عىل حروف اجلر، لكن مل يرد هناك إشارة لزيادهتام 
وال ألمثلتهام، ومل يذكر من أمثلة أقسام املستثنى املائة وعرشة إاّل أحد عرش قساًم، 
والم  اجلنس،  لالم  أمثلة  يذكر  ومل  الطالب،  عىل  وأحاهلا  إمجاالً،  ذكرها  والبقية 

املاهية. 

)1( ينظر: موضح أرسار النحو: 11، و56، و69، و90، و102، و111، و113، و120، و131، 
و194، و208، و222.

)2( ينظر: املصدر نفسه: 33، و37، و62.





الفصل الثالث
النسخ املخطوطة ومنهج التحقيق

املبحث األول
وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق

إيران،  من  نسٍخ خمطوطة، مجيعها  ثالث  الكتاب  هذا  اعتمدت يف حتقيق 
ومل أعثر عىل غريها، عىل الرغم من أيّن بذلت غاية وسعي وجهدي يف البحث 
والتحري بمراجعة ذوي اخلربة، وتصفح فهارس املخطوطات العربية والعاملية 
التي تيّس يل الوقوف عندها، والبحث يف سجالت أغلب املكتبات العراقية التي 

ُتعنى باملخطوطات.

لفهارس  جامعًا  فهرسًا  درايتي  مصطفى  اإليراين  الباحث  عمل  وقد 
املخطوطات يف إيران وسجالت املكتبات العامة واخلاصة، فضاًل عن البحوث 
منه،  نسخة  عىل  حصلت  وحني  اإليرانية،  الدوريات  يف  باملخطوطات  اخلاصة 
يذكر غري  مل  أّنه  بيد  التي عثرت عليها،  الثالث  أخر غري  نسٍخ  أتوقع ذكر  كنت 

النسخ الثالث التي اعتمدهتا)1(. وفيام يأيت وصف هلا: 

)1( ينظر: فهرستواره دست نوشته هاي ايران: 374/10 رقم279993-279991.
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1- مصورة عن النسخة اخلطِّية املحفوظة يف خزانة مكتبة السيد املرعيش 
يف مدينة قم، الكائنة يف إيران، رقمها )2512(، مكتوبة بخط فاريس )التعليق( 
غاية يف الدقة واجلامل، ويكون أحيانًا مشوبًا بخّط نسخي جيد، وهو ما يصطلح 

عليه )النَْسَتعليق(.

الثالثاء من شهر شوال املكرم  الفراغ منه يوم  جاء يف آخرها: )وقد وقع 
الناسخ.  اسم  ُيذَكر  ومل   متّت(.  النبوية،  اهلجرة  من  األلف  بعد  ومئة  أربع  سنة 
ويمكن أّن يكون التاريخ املذكور يف هذه العبارة، وهو سنة )1104هـ(، تارخيًا 
للفراغ من الكتاب، أو تارخيًا للنسخ، لكن عّده مفهرسو املكتبة وبعض مؤلفي 

فهارس النسخ املخطوطة تارخيًا للنسخ)1(.

وقد يساعد عىل ذلك أّن تاريخ الفراغ من تصنيف الكتاب يتكرر غالبًا يف 
مجيع النسخ بوصفه جزءًا من كتاب املصنّف، يف حني نجد أّن تاريخ النسخ يكون 
خاصًا بنسخة الكاتب، وال يتكرر يف غريها. ولدينا نسخة من الكتاب مل يسقط 
من آخرها يشء، وهي نسخة خزانة مكتبة السيد الگلپايگاين، مل ترد فيها العبارة 

املتقدمة، مما يرجح أّنا تشري إىل تاريخ النسخ.

أّنا  وصفها  يف  جاء  طهران،  جامعة  نسخة  وهي  التالية،  النسخة  أّن  ثم 
الكتاب  تصنيف  تاريخ  كان  إذا  ذلك  يصح  وال  عرش،  احلادي  القرن  يف  كتبت 
هو )1104(، أي بداية القرن الثاين عرش، وهذا يرجح أيضًا أّن هذا التاريخ هو 

تاريخ النسخ.

ومهام يكن، فالراجح أّن كتابة هذه النسخة كان يف زمان املصنف، يدّل عىل 

نوشته  فهرستواره دست  اهلل مرعيش: 97/7،  كتابخانه آية  نسخه هاي خّطي  فهرست  ينظر:   )1(
هاي ايران: 669/5 ، و374/10.
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ذلك أّن النسخة مذيلة بتعليقات كثرية للمصنف يف حاشيتها وبني أسطرها، ذيلها 
بعبارات تدل عىل حياة املؤلف، منها: »منه سّلمه اهلل«، و: »منه دام ظالله العايل«، 
و»منه دام ظّله«. وهي تنطوي عىل دعاء بالسالمة وطول العمر للمصنف. وكلها 

كتبت بخط واحد، يشبه خّط املتن.

وهذه العبارات تدّل أيضًا عىل كون كاتبها غري املصنّف، فضاًل عن أّن خّط 
النسخة ال يشبه خّط املصنّف الذي ألفته بالرجوع إىل نامذج من صور املخطوطات 
التي كتبها بخطه. وقد تكررت يف هذه النسخة سبع أوراق، وهو أمر قّلام يرتكبه 
املصنف، إاّل إذا كان يف حال نسخ كتابه عىل نسخة أخرى. ومهام يكن يبدو أّن 
النسخة  منقولة عن نسخة يف حاشيتها تعليقات للمصنف، وأّن نسخها كان يف 

حياته، أو قريبًا من ذلك؛ ألّن عىل ظهر ورقتها األوىل متلكًا تارخيه )1151هـ(.

تقع النسخة يف أربع وتسعني ورقة، معدل سطور الصفحة الواحدة مخسة 
عرش سطرًا، ويف السطر الواحد حوايل ثالث عرشة كلمة، وجلدها أسود، وقد 
تارخيه  وقف  وعليها  األمحر،  باحلرب  فكتبت  عنواناهتا  أّما  األسود،  باحلرب  كتبت 
حممد(.  بن  حسن  حممد  )عبده  فيه  جاء  بيضوي،  ختم  آخره  ويف   ،)1317(
وصفحاهتا مرقمة، ويبدو أّن الرتقيم متأخر زمنًا عن تاريخ الكتابة، وتوجد كلمة 
التعقيبة يف أسفل اجلهة اليمنى من صفحاهتا إشارة إىل بداية الصفحة التي تليها.

التي  الرطوبة  من  الرغم  عىل  مقروءة  اخلطأ،  قليلة  كاملة،  النسخة  وهذه 
تغطي بعض أوراقها، ويوجد فيها ترميم يف الورقتني )58 و59( لكنه غري مؤثر 
يف الكتابة، وتكررت يف الباب األول سبع أوراق، ذكرهتا عند موضعها يف هامش 

النص املحّقق.

وقد أرشت إىل هذه النسخة باحلرف )ش(.
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2- مصورة عن النسخة اخلطِّية املحفوظة يف خزانة املكتبة املركزية يف جامعة 
طهران، وهي تقع ضمن جمموع رقمه )1864(، وتسلسلها اخلامس فيه)1(، من 
وعليها  باجلودة،  يتسم  دقيق  نسخي  بخط  مكتوبة   ،)241( إىل   )196( الورقة 
قليل من تعليقات املصنف التي يف حاشية النسخة األوىل وغريها، ومجيعها مذيلة 

بعبارات تدل عىل حياة املؤلف، نحو: »منه دام ظله العايل«، و»منه مّد ظّله«. 

نحو  منها  سقط  لكن  ورقة،  وسبعني  اثنتني  من  تتكون  األصل  يف  وهي 
ست وعرشين، منها أربع وعرشون ورقة، تبدأ من قوله يف أقسام النعت: »رجال 
فاضلون. مثال السابع عرش: رأيت رجاالً فاضلني...«. إىل قوله يف حروف اجلر: 
بالفعل، من  املشبهة  احلروف  السمك حتى رأسه«. وسقطت ورقة من  »أكلت 
قوله: »معمول واحد، وال توسط معمول العامل...«. إىل قوله: »قرنت بالفعل، 
حروف  يف  قوله  عند  تنتهي  فالنسخة  آخرها،  من  ورقة  وسقطت  من«.  بد  فال 
الرشط: »وإاّل لزم الرتجيح من غري مرّجح، وأّما )أّما( فهي للتفصيل«. لذلك 
تعّذر عيّل معرفة الناسخ وتاريخ النسخ، لكن كتب مفهرس املكتبة أّنا تعود إىل 
القرن احلادي عرش)2(، ولعله اعتمد تاريخ نسخ املجموع )1864( املشتمل عىل 

مخس رسائل للمصنف.

ويؤكد ذلك الشيخ آقا بزرگ، عند ذكر رسالة )قراح االقرتاح( يف املجموع 

و)احلكمة  االقرتاح(،  و)قراح  الواجب(،  )إثبات  رسالة  أيضًا،  للمؤلف  املجموع  هذا  ويف   )1(
ينظر: فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه هتران : 464/8  التلخيص(.  اخلاقانية(، و)ملخص 

.471-
نوشته  دست  وفهرستواره   ،471-470/8 هتران:  دانشگاه  مركزي  كتابخانه  فهرست  ينظر:   )2(

هاي إيران: 669/5 رقم135137، و374/10 رقم279991.
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نفسه، بقوله: »ذكر يف فهرس دانشگاه)1( )8: 470( وجود نسخة منها يف دانشگاه 
الذي اخترصه، وعليها  الكتاب واملتن  الديباجة اسم  )2/ 1864(... يذكر يف 
حواٍش )منه مّد ظّله( بخّط يرجع إىل القرن احلادي عرش مع )إثبات الواجب( 

ورسائل ُأخر من املؤلف«)2(.

الصفحة  وأربعني ورقة، معدل سطور  النسخة يف ست  الباقي من  ويقع 
الواحدة عرشون سطرًا، ويف السطر الواحد حوايل أربع عرشة كلمة، ُكتبت باحلرب 
األسود، وُكتبت عنواناهتا باحلرب األمحر. وصفحاهتا غري مرقمة، ويف أسفل اجلهة 
اليمنى من صفحاهتا توجد كلمة التعقيبة التي تشري إىل بداية الصفحة التي تليها.

وقد أرشت إليها باحلرف )ط(.

3- مصورة عن النسخة املخطوطة املحفوظة يف مكتبة السيد الگلپايگاين 
يف قم، رقمها )59/153/8933(، مكتوبة بخط نسخي متوسط الدقة واجلودة، 
وغريها.  األوىل  النسخة  التي يف حاشية  املصنف  تعليقات  بعض  عليها  ونقلت 
لكن ذّيلها بكلامت تدّل عىل الرتّحم وطلب العفو واملغفرة، نحو: »منه رفع اهلل 
درجاته«، و»منه عفي عنه«، و»منه غفر اهلل له« وغريها مما يشري إىل وفاة املؤلف.

جاء يف آخرها: »وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة الرشيفة يف يوم 
األحد، من الشهر الرابع، من العرش الثاين، من السنة الثالثة، من العرش السادس، 
أبو)3(  مري  ابن  الطالب  أقدام  تراب  يد  عىل  الثاين،  األلف  من  الثالثة،  املائة  من 
تراب أبو طالب احلسيني القايني، غفر اهلل هلام وجلميع املؤمنني أمجعني، برمحتك 

)1( أي: اجلامعة.
)2( الذريعة: 64/17.

)3( كذا.
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يا أرحم الرامحني، ويا خري النارصين«.

سنة  الثاين،  ربيع  شهر  من  الثانية  العرشة  يف  األحد،  يوم  كتابتها:  فتاريخ 
)ت1293هـ(،  القائيني،  احلسيني  طالب  أبو  السيد  وكاتبها:  )1253هـــ(. 
نجل السيد أيب تراب احلسيني اخلراساين القائيني، وهو من تالمذة الشيخ حممد 
وفقيهًا  فاضاًل،  عاملًا  أبو طالب  السيد  الكربايس )ت1261هـ(. وكان  إبراهيم 

بارزًا، ورجالّيًا متبّحرًا، صاحب مؤلفات عدة)1(.

الواحدة  الصفحة  سطور  معدل  ورقة،  وسبعني  ست  يف  النسخة  وتقع 
أمحر،  وجلدها  كلمة،  عرشة  ثالث  حوايل  الواحد  السطر  ويف  سطرًا،  عرشون 
وكتبت باحلرب األسود، وعىل ورقتها األخرية متّلك باسم حممد طاهر دهكردي، 
عدا  ما  كاملة،  نسخة  وهي  بيضوي)2(.  ختم  آخره  ويف  )1304هـــ(،  تارخيه 
أو  موضوعًا  يكون  أن  إّما  خيلو  ال  »اللفظ  بقوله:  تبدأ  فهي  األوىل،  صفحتها 
مهماًل، واملوضوع إّما مرّكب أو مفرد«. وصفحاهتا مرقمة، وتوجد كلمة التعقيبة 

يف أسفل اجلهة اليمنى من صفحاهتا إشارة إىل بداية الصفحة التي تليها.

وقد أرشت إليها باحلرف )ك(.

)1(  ينظر: الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة: 35/1.
)2(  ينظر: فهرست نسخة هاي خطي كتابخانة حرضت آية اهلل گلپايگاين: 4721/8.
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املبحث الثاين: منهج التحقيق

ص منهجي يف حتقيق هذا الكتاب باآليت:  يتلخَّ

- كانت غايتي األوىل هي احلصول عىل أكرب عدد من النسخ املخطوطة، 
كي تعني يف إخراج النص سلياًم من السقط، والتحريف، والتصحيف، وتسهم يف 

إثبات النص يف أقرب صورٍة أرادها املصنف. 

- حصلت عىل ثالث نسٍخ خمطوطة من الكتاب، وجعلت نسخة مكتبة 
السيد املرعيش، املرموز هلا باحلرف )ش( هي النسخة األّم، لكونا أتّم النسخ، 
وأحسنها خّطًا، وأقلها خَطًأ، والراجح أنا كتبت يف زمان املصنف، وتضمنت 
حوايش مذيلة منه، وقد عارضت نسخة األصل بعد كتابتها بالنسختني الباقيتني.

يف  إاّل  اهلوامش،  يف  مهمة  فروق  من  األخريني  النسختني  يف  ما  أثبتُّ   -
موارد قليلة ال يمكن االستغناء بنسخة األصل عن سواها، وقد أرشت إىل تلك 
املوارد يف موضعها، والسيام فروق نسخة )ط(، فإنا نسخة رديفة لألصل من 

حيث القدم واألمهية والوضوح.

- أمهلت الفروق غري املجدية التي قد تكون بسبب التأنيث والتذكري، أو 
و)أن  اململ(،  )اإلجياز  عن  بدالً  اململ(  )اإلبحار  مثل:  والتحريف،  التصحيف 

يوفقني لإلمتامه( بدالً عن )إلمتامه(.

- خّرجت اآليات القرآنية، وحرصهتا بني قوسني مزهرين ﴿ ﴾، وذكرت 
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القرآنية، فخرجتها من كتب  القراءات  أما  السورة ورقم اآلية.  اهلامش اسم  يف 
القراءات والتفاسري.

- حرصت عىل أن أخرج األقوال الواردة يف الكتاب، سواء املنسوبة إىل 
نقل عنها  أو ممن  إىل مؤلفاهتم إن وجدت،  بالرجوع  املنسوبة،  أو غري  أصحاهبا 
التي نقلها  من املصادر املوثوقة ، مشريًا إىل موارد االختالف، وجاعاًل األقوال 

بالنص بني عالمتي اقتباس»«. 

- قمت بمناقشة بعض املسائل املهمة التي طرحها املصنف بشكل خمترص، 
وبّينت مسائل اخلالف فيها، وأرشت إىل أهم املصادر املعتمدة. وجاهدت نفيس 
أن تكون تعليقايت مقتضبة؛ القتناعي بأن األصل يف التحقيق  إخراج النص إىل 

أقرب صورة أرادها مؤلفه وقراءته قراءة صحيحة ال لبس فيها وال التواء.

- اعتمدت يف القسم األول مصادر ومراجع فارسية، أرشت إليها بأسامئها 
يف اهلوامش، وذكرهتا مع ترمجتها يف فهرس املصادر واملراجع يف آخر الكتاب.

املجاميع  من  أو  الشعراء،  دواوين  من  الشعرية  الشواهد  خرجت   -
الشعرية، أو الكتب األدبية، أو اللغوية، ملن مَلْ أجْد له ديوانًا من الشعراء، وقمت 
بتحديد أوزان الشواهد الشعرية، وأثبتُّها يف املتن بني معقوفتني] [، وعزوهتا إىل 
قائليها، وعّرفُت به خمترصًا، وبّينت املعنى العام لبعض األبيات، وذكرت أحيانًا 

موضع الشاهد فيها بحسب املقام.

- ترمجت ألكثر األعالم الذين وردت أسامؤهم يف املتن باختصار، وأرشت 
إىل مظاّن ترامجهم، مستعماًل احلرف )ت( لإلشارة إىل تاريخ وفياهتم.

- عّرفت ببعض األلفاظ الغريبة التي حتتاج إىل بيان بالرجوع إىل املعاجم 
اللغوية، كصحاح اجلوهري، ولسان العرب، وتاج العروس، وغريها. 
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الشعرية  والشواهد  القرآنية  اآليات  ضبط  عىل  احلرص  كّل  حرصت   -
كل تسهياًل لقراءهتا أو جتنبًا الحتامل اللبس فيها. وبعض األلفاظ بالشَّ

كتابة  نحو  اإلمالء،  يف  اليوم  املتبعة  القواعد  وفق  عىل  النص  حررت   -
)ثلثة( ثالثة،  وكتابة  الياء،  بدل  باهلمزة  و)ساير(،  و)الدقايق(،  )احلقايق(  لفظ 

واستعنت بعالمات الرتقيم ملا هلا من دور يف تقطيع النص وفهمه.

- جعلت العنوانات واألرقام واأللفاظ الرضورية التي يقتضيها السياق 
بني معقوفتني] [. 

مائلني//،  بخّطني  املخطوط  من  جديدة  صفحة  ابتداء  إىل  أرشت   -
لصفحة  رمزًا  )و(  احلرف  الرقم  مع  وجعلت  بينهام،  الصفحة  رقم  ووضعت 

الوجه، نحو: /10و/، واحلرف )ظ( رمزًا لصفحة الظهر، نحو: /10ظ/.

- فككت الرموز التي اعتمدها النساخ، وأكثرها يف نسخة األصل، وهي: 
ايضًا،  و)ايض(  كذلك،  و)كك(  باطل،  و)بط(  الظاهر،  و)الظ(  حينئذ،  )ح( 
و)اليخ( ال خيلو، و)النم( النسلم، و)املقص( املقصود، و)مم( ممنوع، و)فتد( 
فتدبر، و)انشا( إن شاء اهلل، و)يق( يقال، و)فت( فتأمل، و)مح( حمال، وغريها 

كثري.

-عملت بمقتىض الرموز التي وجدهتا يف األصل، منها: ما يتطلب تقدياًم 
وتأخريًا، يف ألفاظ اجلمل والرتاكيب والعبارات، وقد رمز هلا بـ)م خ( أي مقدم 
الزيادة  إىل  يشري  الذي  بالرمز  إليه  أشار  وقد  يتطلب حذفًا،  ما  ومنها:  ومؤخر. 
أو يرضب  الكلامت،  الزائد من  نقاط عىل  الكلمة، وقد يضع ثالث  فوق  )زز( 
عىل املحذوف خطًا. ومنها: ما يتطلب تبدياًل، وقد رمز بلفظة )بدل( ملا استبدل 
وقد  بالرمز)صح(،  إليه  أشار  وقد  تصحيحًا،  يتطلب  ومنها:  أخرى.  عبارة  به 



......................................................................  موضح أرسار النحو  212

أو  التضبيب  أوله كالصاد، وهو عالمة  الكلمة  بمّد خّط عىل  يمّيز اخلطأ أحيانًا 
التمريض. 

بفائدهتا،  العتقادي  النص  هامش  يف  املصنف  تعليقات  بعض  جعلت   -
والسيام املتعلق منها ببيان وجهة نظر املصنف، أو تلك التي أشار فيها إىل مظاّن 
بعضهم(،  )قال  أو  بـ)قيل(،  املتن  يف  عنهم  عرب  الذين  النحويني  وأسامء  النقل، 
وختمتها بإشارة الناسخ، وهي»منه«، أو»منه سّلمه اهلل«، أو غري ذلك، متييزًا هلا 

عن غريها من هوامش التحقيق.

- أردفت النص املحقق بفهارس فنية خمتلفة، عىل وفق املنهج الذي ارتضاه 
شيوخ هذه الصنعة، وشملت: اآليات القرآنية، والشواهد الشعرية، واألعالم، 

ومصادر التحقيق والدراسة.

وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.



صورة الصفحة األوىل من نسخة )ش( 



صورة الصفحة األخرية من نسخة )ش(



صورة الصفحة األوىل من نسخة )ط(



صورة الصفحة األخرية من نسخة )ط(



صورة الصفحة األوىل من نسخة )ك(



صورة الصفحة األخرية من نسخة )ك(



القسم الثاين: النّص املحّقق

ُموِضُح أرسار ِالنّحو

للشيخ هباء الدين حممد بن احلسن األصفهاين )الفاضل اهلندي(

ـ  2601 - 7311ه





بسم الل الرحن الرحيم، وبه نستعني

وحقائقها،  معانيها  وعّلمنا  ودقائقها،  العرب  لغة  عّرفنا  الذي  هلل  احلمد 
وهدانا طريق الوصول إىل كتابه الفرقان، فعّلمنا بذلك أّنه معجزٌة وبرهان.

التحيات أفضلها، عىل من أرسله، ليظهره  ومن الصلوات أكملها، ومن 
عىل الدين كّله، إىل األسود واألمحر، حقريه وجّله، وآله وأصحابه الذين اقتفوا 

أثره، وامتثلوا أمره.

أّما بعد، فاعلموا إخواين- أّيدكم اهلل - أّنه قد التمس منّي بعض خاّلين، 
وخّلص إخواين- بّلغه)1( اهلل ما يتمنّاه- وقد كان مشتغاًل بالدرس عندي، و)2( 
كان له شوٌق إىل اقتناص احلقائق من املعاين، واقتباس الدقائق من املثاين، أن أكتب 
له كتابًا يف علم النحو، متنّكبًا عن اإلجياز املخّل، واإلسهاب املمّل، مشتماًل عىل 
ودفع  عندي،  احلّقة  املذاهب  عىل  حمتويًا  وفوائده،  وحتقيقاته  وعوائده،  قواعده 

ُشَبه)3( املخالفني يل، وأسعفته بموجب ملتمسه، فرشعت يف تأليفه.

سائاًل  النّحو(  أرساِر  بـ)ُموِضح  ُأمتّمه/2و/  أن  بعد  ُأسّميه  أن  وأردُت 
من اهلل أن يوّفقني إلمتامه عن قريب، فها أنا أرشع فيه بعون اهلل وحسن توفيقه، 

)1( يف »ش«: )وبلغه(.
)2( )كان مشتغاًل بالدرس عندي، و(. رضب عليه خطًا يف »ط«.

)3( )دفع شبه(: من »ط«.
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متوّكاًل عليه منيبًا إليه.

اعلم أّن كتايب هذا مشتمٌل عىل مقّدمة وثالثة أبواب: 



املقّدمة
اللفظ)1( ال خيلو إّما أن يكون موضوعًا أو مهماًل، واملوضوع إّما مرّكب 
إّما  إّما تقييدّي أو غريه، واملفرد  إّما تاّم أو ناقص، والناقص  أو مفرد، واملرّكب 

ُمعَرب أو مبنّي،

وامُلعَرب إعرابه إّما لفظّي)2( أو تقديرّي.

واملستقّل  ال،  أو  بنفسه  الداللة  يف  يستقّل  أن  إّما  املفرد،  أقسام  من  وكلٌّ 
إّما أن يكون الزمان جزءًا من معناه املوضوع له أو ال، فقد علم بذلك أّن اللفظ 

املوضوع اثنا عرش قساًم.

القسم األول: املوضوع املرّكب التاّم

فالوضُع: ختصيُص يشٍء بيشٍء بحيث إذا ُأطلق أو ُأحّس اليشء األول، ُفِهم 
منه اليشء الثاين)3(، وهذه احليثّية تسّمى داللًة، واليشء األول دااّل)4( وموضوعًا، 

والثاين مدلوالً وموضوعًا له.

فإن قيل: خيرج هبذا التعريف وضع اللفظ املشرتك؛ ألّنه مل خُيّصص بيشٍء 

)1( من هنا تبدأ نسخة »ك«.
)2( يف »ك«: )واملعرب إّما إعرابه لفظي(.

)3( ينظر: التعريفات: 326، ومعجم مقاليد العلوم: 80.
)4( نصبه ونصب األسامء التي بعده عىل تقدير فعل حمذوف يفسه الفعل املتقدم، أي: يسمى دااًل.
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من معانيه.

املعنى  بإزاء  موضوعًا  كان  وإن  املشرتك،  اللفظ  ألّن  وهٌم؛  ذلك  قيل: 
كّل  يف  أّنه  يف  ريب  وال  متعّددٍة،  بأوضاٍع  بل  واحٍد،  بوضٍع  ال  ولكن  املتعّدد، 
وضٍع، قد ُخّصص اللفظ بإزاء املعنى املوضوع له اللفظ يف ذلك الوضع، فصدق 

التخصيص.

فإن قيل: خيرج وضع /2ظ/ احلرف، فاّنه ليس بحيث إذا ُأطلق ُفِهم منه 
معناه، بل إّنام ُيفَهم منه املعنى إذا ُأطلق مع ضميمٍة، كام ستعرفه، إن شاء اهلل)1(.

أجيب)2(: بأّن املراد من اإلطالق: اإلطالق الصحيح املشهور يف حماورات 
العرب واصطالحاهتم، كام هو املتبادر، فاّن اسم اجلنس إذا ُأطِلق تبادر)3( الَفْهم 
اإلطالق  اإلطالق؛  أفراد  من  الكامل  والفرد  أفراده،  من  الكامل  الفرد  إىل  منه 

الصحيح، فإذا ُأطِلق اإلطالُق، ُفِهم منه هذا الفرد.

وال شّك أّن إطالق احلرف بدون ضّم ضميمٍة غري صحيٍح، وهلذا ال ُيفَهم 
منه إذا ُأطِلق بدونه معناه. فقد تّم بذلك حّد الوضع مجعًا ومنعًا.

بقي املرّكب والتاّم، فنقول: اللفظ املرّكب؛ هو أن يدّل جزؤه)4( عىل جزء 

)1( يأيت يف أول الباب الثالث ص207.
)2( ينظر: الفوائد الضيائية: 167/1.

)3( يف »ك«: )يتبادر(.
)4( يف »ك«: )يدل جزء لفظه(.
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معناه املقصود داللًة مقصودًة)1(، واملفرد)2( ال يكون كذلك.

فاملرّكب قسٌم واحٌد ال حيصل إالّ بأموٍر مخسة: 

األول: أن يكون لّلفظ جزٌء.

الثاين: أن يكون ملعناه جزٌء.

الثالث: أن يكون املعنى الذي يدّل جزء اللفظ عىل جزئه مقصودًا.

الرابع: أن يدّل جزء اللفظ عىل جزء املعنى املقصود.

اخلامس: /3و/ أن تكون تلك الداللة مقصودًة. 

وبانتفاء كّل قيٍد من تلك القيود ينتفي املرّكب، وحيصل املفرد. 

واملفرد مخسة أقساٍم: 

األول: ما ال يكون له جزء.

الثاين: ما ال يكون ملعناه جزء.

املفرد  تعريف  يف  النحاة  بعض  تابعهم  وقد  واألصوليني،  املناطقة  عند  مشهور  التعريف  هذا   )1(
واملركب، كريض الدين االسرتابادي، وابن هشام، والسيوطي، ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 

22/1، ورشح قطر الندى: 11، ومهع اهلوامع: 4.
ويظهر الفرق بني النحاة واملناطقة يف اللفظ الذي له أكثر من جزء، إاّل أّن كّل جزٍء منه ال يدّل 
املعنى، نحو: )عبد اهلل(، فحني نجعل جمموع اجلزءين داالً عىل ذات شخص معني،  عىل جزء 
فهو مفرٌد عند املناطقة، ومركٌب عند النحويني؛ ألّن النحوّي ينظر إىل اإلعراب والبناء، فام كان 
له إعراب أو بناء واحٌد فهو مفرٌد، وإاّل فهو مركٌب. أّما املنطقّي فإّنه ينظر إىل املعنى فقط، ينظر: 
الشمسية يف القواعد املنطقية: ص 47، و494، واملنطق: 59-60، ومعجم مصطلح األصول: 

ص288.
)2( زاد يف »ط« و»ك«: )أن(.
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الثالث: ما ال يكون معناه مقصودًا.

الرابع: ما ال يدّل جزؤه عىل جزء املعنى املراد)1(.

اخلامس: ما يدّل، ولكن ال تكون الداللة مقصودًة. 

هذا حتقيق ما قاله الكاتبي)2( يف )الشمسية( من تعريف املرّكب واملفرد)3(، 
ولكن احلّق أّن كون املعنى مقصودًا ليس برشط، وإاّل لزم أن تكون اإلرادة رشطًا 

للرتكيب، وال خيفى ضعفه عىل من راجع نفسه.

داللًة  معناه  جزء  عىل  جزؤه  يدّل  لفٌظ  املرّكب:  أّن  ذلك  من  حصل  فقد 
املعنى، وكان  إذ حذف قصد  أربعة رشوٍط،  الرتكيب  فقد اشرتط يف  مقصودًة. 

املفرد أربعة أقساٍم.

 هذا هو التحقيق يف لفظ املرّكب)4(، بقي التاّم فنقول: املرّكب التاّم؛ املرّكب 
الذي إذا ُسكت عليه مل يبَق انتظاٌر للمخاطب، كقولك: )زيٌد قائٌم(، و)قام زيٌد(، 

ونحو ذلك. 

والناقص: ما إذا ُسكت عليه انتظر املخاطب غريه، كقولك: )غالُم زيٍد(. 

انتظار العمدة  انتظار الغري وانتظاره: عدم  أّن املراد بعدم  ُيعلم  وجيب أن 

)1( يف »ك«: )معنى املراد(.
)2( هو عيل بن عمر بن عيل الكاتبي القزويني، نجم الدين، ويقال له دبريان: حكيم، منطقي، من 
تالميذ نصري الدين الطويس. له تصانيف منها: العني يف املنطق، واخترصها يف رسالة )الشمسية 
يف القواعد املنطقية(، وجامع الدقائق يف كشف احلقائق، وإثبات واجب الوجود، وغريها، تويّف 
واألعالم:   ،713  :1 العارفني  وهدية   ،244  :/21 بالوفيات:  الوايف  ينظر:  )675هـ(.  سنة 

.315/4
)3( ينظر: الشمسية يف القواعد املنطقية: 206.

)4( يف »ك«: )لفظ املفرد(.
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ال  أن  لزم  وإالّ  واملتعّلقات،  كاملفعول  الفضلة  ال  وانتظارها،  والفاعل  كالفعل 
يكون قولنا: )رضَب زيٌد( تاّمًا، ما مل ُيضّم إليه مجيع املفاعيل إالّ املفعول معه، فيام 

إذا مل يكن له، كام إذا مل يشارك أحٌد زيدًا يف الرضب.

القسم الثاين من أقسام اللفظ املوضوع: املرّكب الناقص التقييدي

يكون  ما  إّنه  فنقول:  التقييدي،  بقي  حتقيقهام،  مّر  قد  والناقص  فاملرّكب 
اجلزء الثاين منه قيدًا للجزء األول)1(، سواء كان القيد باإلضافة، أو الوصف، أو 
الثاين وهو)زيد(، قيٌد للجزء  أّما األول فكقولك: )غالُم زيٍد(، فاجلزء  التعّلق. 

األول وهو )غالم( /3ظ/.

وأّما الثاين فكقولك: )رجٌل فاضٌل(، فـ)فاضل( قيٌد لـ)رجل(. 

وأّما الثالث فكقولك: )رضَب زيدًا يف الدار()2(، إذا مل ُيذَكر قبُل ما يصلح 
ألن يرجع إليه ضمرٌي يف )رضَب(.

القسم الثالث: املرّكب الناقص غري التقييدي)3(، كقولك: )يف الدار(، فاّنه 
مرّكٌب من )يف( و)الدار(، و)الدار( ليس قيدًا لـ)يف(.

الذي  بنفسه،  املستقّل  اللفظي،  باإلعراب  امُلعَرب  املفرد  الرابع:  القسم 
يكون الزمان جزءًا منه

)1( يف »ك«: )قيدًا لألول(.
)2( يف »ش«: )رضب زيدًا ويف الدار(. ويف »ط«: )رضب زيدًا أو يف الدار(.

أنه  إال  املصنفني،  بعض  عند  مستعماًل  كان  وان  االستعامل،  وهذا  التقييدي.  الغري  النسخ:  يف   )3(
رصح كثري من العلامء بعدم جوازه؛ لعدم سامعه عن العرب، وعدم جواز دخول األلف والالم 
التعريف. ينظر: رشح األشموين:  عىل )غري(، ألّنا نكرة موغلة يف اإلهبام والتنكري، وال تقبل 

383/3-384، ضياء السالك إىل أوضح املسالك: 198/2.
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فقال  تعريفه،  يف  النحاة  اختلف  فقد  امُلعَرب  وأّما  حتقيقه،  مّر  قد  فاملفرد 
وقال  اإلعراب)2(.  يستحّق  ألن  يصلح  ما  إّنه  الكشاف)1(:  كصاحب  بعضهم 

آخرون كابن احلاجب: إّنه ما يستحّق اإلعراب)3(.

مع  ُرّكب  إذا  اإلعراب  يستحّق  إّنام  اللفظ  أّن  عىل  يّتفقان  القائَلني  ولكّن 
عامله، ومل يناسب مبنّي األصل)4(- أعني املايض واألمر واحلرف- مناسبًة مؤثرًة 

يف البناء)5(، وقد حرصوها يف سّت)6(: 

)1( يريد حممود بن عمر الزخمرشي، أبا القاسم، ولد يف زخمرش )من قرى خوارزم(، وجاور بمكة 
فلقب بـ)جار اهلل(، له من التصانيف: الكشاف يف التفسري، والفائق يف غريب احلديث، واملفصل 
يف النحو، وغريها، تويّف يف خوارزم سنة)538هـ(. ينظر: إنباه الرواة: 265/3، وبغية الوعاة: 

279/2-280، وهدية العارفني: 160/2، واألعالم: 178/7.
املفصل ص 33:  قال يف  بل  الزخمرشي،  النّص عند  الضيائية: 190/1، ومل أجد هذا  الفوائد   )2(
»املعرب: ما اختلف آخره باختالف العوامل لفظًا بحركٍة أو بحرٍف، أو حماّل «. وعّرفه بنحو ذلك 

يف األنموذج: ص16. ويأيت ذلك الحقًا عن املصنّف ص9.
املعرب:  ابن احلاجب، بل قال يف تعريف  النّص عن  يرد هبذا  الضيائية: 189/1. ومل  الفوائد   )3(
»املركب الذي مل يشبه مبنّي األصل. وحكمه أن خيتلف آخره الختالف العوامل لفظًا أو تقديرًا«. 
الكافية: 11، وكأّن املصنف عّرفه عىل وفق املضمون العام حلّد املعرب عند ابن احلاجب. أو أّنه 

أفاد تعريف الزخمرشي وابن احلاجب من اجلامي يف )الفوائد الضيائية(.
)4( ينظر: املفصل: 43، ورشح الريض عىل الكافية: 51/1، و397/2.

)5( مناسبة االسم للفعل عىل ثالثة أنواع األول: ما يؤّثر يف البناء، وهي السّت املذكورة يف األصل. 
من  وغريمها  واملفعول  الفاعل  اسم  يف  كام  املعنى،  يف  املناسبة  وهي  العمل،  يف  يؤّثر  ما  الثانية: 
املشتقات، كام سيجيء، إن شاء اهلل تعاىل. والثالثة: ما يؤثر يف منع الرصف، كام يف األسامء غري 

املنرصفة، كام سيجيء، إن شاء اهلل تعاىل.»منه«. 
)6( أي: حرصوها يف سّت مناسبات، وهي التي جيعلها النحاة أسبابًا للبناء، وقد يزيد بعض النحاة 
فيها، أو ينقص منها، لكن جتمعها عّلٌة واحدٌة، هي مشاهبة اللفظ ملبنّي األصل، ينظر: رشح ابن 

عقيل: 29/1-34، ورشح األشموين: 31-29/1.
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ن)1( معناه، كام يف )مخسة عرش()2(، كام سيجيء، إن شاء اهلل  األول: تضمُّ
تعاىل)3(.

الثاين: مشاهبته له يف االحتياج إىل الضميمة، كأسامء املوصوالت.

الثالث: الوقوع  موقعه، كبعض أسامء األفعال، كام سيجيء، إن شاء اهلل 
تعاىل)4(.

الرابع: مشاهبته)5( الواقع موقعه كـ)َحضاِر()6(، كام سيجيء، إن شاء اهلل 
تعاىل)7(.

إن  ستعرفه،  كام  املضموم)8(،  كاملنادى  أشبهه،  ما  موقع  الوقوع  اخلامس: 
شاء اهلل تعاىل)9(.

)1( يف »ش«: )يضمن(. 
)2( هذا العدد يتضّمن احلرف؛ ألّن أصله )مخسة وعرشة(، وقد ُعّد ذلك من أقسام املرّكب. ينظر: 
رشح الريض عىل الكافية: 135/3، والفوائد الضيائية: 115/2. أّما االسم املبني لتضّمنه معنى 
مبني األصل، فنحو: أين، ومتى، فإّنام يتضّمنان معنى حرف االستفهام، أو حرف الرشط، وال 
ابن عقيل: 31/1، ورشح األشموين:  املفصل: 163، ورشح  ينظر:  املصنف.  مثال  له  يصلح 

.30/1
)3( يأيت يف الباب األول: املبنيات من األسامء، النوع اخلامس: املركب ص38.

)4( يأيت يف الباب األول: املبنيات من األسامء، النوع الرابع: اسم الفعل ص35.
)5( يف »ك«: )مشاهبة(.

)6( َحضاِر: بمعنى احرُض. لسان العرب-حرض-: 196/4.
)7( يأيت يف الباب األول: املبنيات من األسامء، النوع الرابع: اسم الفعل ص35.

)8( كذا، والقياس يقتيض أن يقول: املبني عىل الضّم، أو املبني عىل عالمة رفعه قبل النداء، كام عرّب 
عنه املصنّف يف موضعه. ينظر: ص70.

)9( يأيت يف الباب األول: املقالة الثانية: املنصوبات،الفصل الثاين: حذف عامل املفعول به ص69.
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إليه بواسطٍة، كام يف )يوَمئٍذ()1(، أو بال واسطٍة كام يف  السادس: اإلضافة 
اِدِقنَي ِصْدُقُهْم﴾)2(. ﴿َيْوُم َينَفُع الصَّ

العامل عىل االسم  يدخل  أن  قبل  أّنه  الفريقني/4و/  بني  االختالف  إّنام 
الذي ال يناسب مبنّي األصل] يف[ )3( واحدٍة من هذه املناسبات، أهو ُمعَرٌب أم 

؟ مبنيٌّ

والفريق األول: يذهب إىل أّنه ُمعَرب؛ ألّنه صالح ألن يستحّق اإلعراب 
بعد أن يدخل عليه العامل.

والفريق الثاين: يذهب إىل أّنه مبنّي؛ ألّنه مل يستحّق اإلعراب بعُد.

فعىل املذهب األول، تكون األسامء املعدودة غري)4( املشاهبة ملبنّي األصل 
نحو: )دار، غالم، جارية، ثوب، بساط( ُمعَربًة، وعىل الثاين تكون مبنيًة.

إذا عرفت هذا، فاعلم أّن احلّق عندي ما ذهب إليه صاحب الكشاف)5(. 

)1( اسم الزمان يف )يوَمئٍذ( مضاف إىل )إذ( مع مدخوهلا املحذوف واملبّدل عنه بالتنوين، وجيوز بناء 
َيْوِمئٍِذ﴾ )هود/ 66(  املتقّدم عىل )إذ( وإعرابه، وقد ُقرئ قوله تعاىل: ﴿ِمْن ِخْزِي  اسم الزمان 

بالفتح والكس. ينظر: اإلنصاف: 291/1)مسألة38(، والنرش يف القراءات العرش: 289/2. 
و)يوُم(  مبتدأ،  ِصْدُقُهْم﴾.)هذا(  ِدِقنَي  الصَّ َينَفُع  َيْوُم  ﴿َهَذا  تعاىل:  قوله  املائدة/119.  سورة    )2(
خربه، وهو معرٌب؛ ألّنه مضاٌف إىل معرب. وقرأ نافع )يوَم( بالفتح، وهو منصوٌب عىل الظرفية، 
أي: )قال اهلل هذا القول يوَم ينفع(، أو هو ظرف متعّلق بخرٍب حمذوف، أي: )هذا يقع أو يكون 
إلضافته  الفتح  عىل  ُبني  ولكنّه  )هذا(،  خرب  رفع  موضع  يف  )يوَم(  الكوفيون  وقال  ينفع(.  يوَم 
إىل الفعل، وعندهم جيوز بناؤه وإن ُأضيف إىل معرب. ينظر: اإلنصاف: 141/1)مسألة15(، 
و163)مسألة18(، والتبيان يف إعراب القران: 477/1، والنرش يف القراءات العرش: 256/2.

)3( زيادة يقتضيها السياق.
)4( يف النسخ: )الغري(. وال يصّح.

)5(  وهو رأي الفريق األول، الذي يذهب أصحابه إىل أّن اللفظ يكون معربًا، إذا كان صاحلًا ألن 
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وما  واحلرف،  واألمر  املايض  البناء  يف  األصل  أّن  عرفت  قد  أّنك  بيانه: 
ما،  ملناسبٍة  آخر  يتفّرع يشٌء عىل  إّنام  أّنه  فروٌع هلا، وال ريب  املبنيات  عداها من 
وإاّل لكان تفريُع بعض األشياء دون بعٍض، عىل بعٍض دون بعٍض، ترجيحًا بال 

مرّجح، وهو باطٌل.

فثبت أّنه إّنام يتفّرع عىل املبنّي األصل يف البناء ما ُيناسبه، فام ليس مناسبًا له 
فهو معرٌب سواء دخل عليه العامل أم ال. 

إذا حتّققت ما تلونا عليك، فاعلم أّن املشهور يف التعبري عن تعريف امُلعَرب: 
أّنه ما خيتلف آخره باختالف العوامل)1(.

وجيب أن ُيعَلم أّن معّرفه هكذا، ليس خمالفًا للفريقني املذكورين، بل كالمه 
حمتمٌل لكال املذهبني، فاّن االسم الذي مل ُيشبه مبنّي األصل قبل دخول العامل 

وبعده، خيتلف آخره باختالف العوامل.

مذهب  ُيعَرف  ال  مبهمًة)2(،  العبارة  هذه  ولكون  أي:  ولذلك؛ 
صاحبها/4ظ/، أقائٌل باملذهب األول، أم)3( الثاين؛ وألّنه مل يبني فيه أّنه- أي: 

االسم - أمشابٌه ملبنّي األصل أم ال، كانت ردّيًة)4(.

فاحلّق يف العبارة ما ذكرنا، وينبغي أن جيعل ذلك- أي: اختالف اآلخر- 
باختالف العوامل من مجلة أحكامه.

يستحّق اإلعراب بعد الرتكيب. ينظر: الفوائد الضيائية: 190-189/1.
)1( ينظر: املفصل: 33، أرسار العربية: 19 و22، رشح الريض عىل الكافية: 101/1.

)2( يف »ش«: )مبهاًم(.
)3( يف »ش«: )أو(.

)4( كذا، ولعل املراد: كانت العبارة رديئة.
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وجيب أن ُيعلم أّن املراد باختالف العوامل؛ اختالفها يف العمل، ال يف املادة 
واهليأة ونحو ذلك، وإاّل لورد مثل قولنا: )إّن زيدًا قائٌم(، و)رضب عمٌرو زيدًا(، 

فاّنه قد اختلف العامل باملادة واهليأة، ومل خيتلف آخر )زيد(.

هذا ومّلا كانت معرفُة هذا احلكم موقوفًة عىل معرفة العامل، فنقول: هو 
لفٌظ أو معنًى يتقّوم به معنًى مقتٍض لإلعراب)1(، وهو الفاعلية، أو املفعولية، أو 

اإلضافة، هذا حتقيق القول يف امُلعَرب.

وأّما اإلعراب: فهو ما خيتلف آخر املعرب به، سواء كان حركًة أو حرفًا.

هذا هو الذي ذكره ابن احلاجب يف تعريفه)2(، وهو ليس بمريّض عندي)3(، 
بل احلّق يف التعريف أن يقال: إّنه اختالف أواخر األلفاظ باختالف العوامل يف 

العمل)4(.

ابن احلاجب  تعريف  التعريف هذا، ومل يكن  احلّق يف  لَِم كان  قلَت:  فإن 
مرضّيًا؟

قلُت: ألّن اإلعراب، كام هو الظاهر واحلقيقة، هو املعنى املصدرّي، ولذلك 
يقال: )إعراب ذلك بكذا(، ولو كان اإلعراب نفس )كذا( ملا كان له معنًى.

)1( يف الكافية: ما به يتقّوم املعنى املقتيض لإلعراب. الكافية: 11.
)2( قال ابن احلاجب: »اإلعراب ما اختلف آخره به، ليدّل عىل املعاين امُلعتوِرة عليه«. الكافية: 11.

)3( بعدما حررت هذا الكتاب بتاممه، رأيت رشح الشيخ الريض للكافية، فوجدته مائاًل إىل ما ذهبت 
إليه، وفّصل هناك تفصياًل حسنًا، وأوضحه إيضاحًا جيدًا، من أراد التحقيق فلريجع إليه.»منه 

سّلمه اهلل«. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 60-56/1.
)4( ورد قريب من هذا احلّد عن ابن األنباري والرشيف اجلرجاين، قال ابن األنباري: »أّما اإلعراب 
وينظر:   ،19 العربية:  أرسار  تقديرًا«.  أو  لفظًا  العوامل  باختالف  الكلم  أواخر  اختالف  فحّده 

التعريفات: 47.
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املكّس  واجلمع  املنرصف  »فاملفرد  ذلك:  ُبعيد  )كافيته(  يف  نفسه  قال  بل 
املنرصف، بالضّمة رفعًا، والفتحة نصبًا، والكسة جرًا«)1(.

يصدق  أيضًا  ألّنه  بالعامل؛  احلاجب  ابن  تعريف  ينتقض  هل  قلَت:  فإن 
عليه أّنه ما به خيتلف آخر االسم املعرب؟

الباء/5و/ يف )به( يف تعريف اإلعراب ليست سببيًة، بل  قلُت: ال، فاّن 
خيتلف  إّنام  والعامل  باستعانته.  أي:  لالستعانة،  أو  النحو،  هبذا  أي:  تعليقية، 

االسم بسبب اختالفه. نعم، َيِرد ذلك عىل من جعل الباء للسببية. 

فإن قلَت: مل سّمي اإلعراب إعرابًا؟

قلُت: فيه ثالثة أوجه)2(: 

األول: إّنه ُيعِرب)3( عن أحوال اللفظ، أهو فاعل، أو مفعول، أو مضاف 
إليه، أو غري ذلك.

فإن قلَت: َهب ذلك يف اإلعراب اللفظّي، فام تقول يف اإلعراب التقديرّي؟

هو  املعترب  وإّنام  فرٌع،  والتقديرّي  اللفظّي،  اإلعراب  هو  األصل  قلُت: 
األصل.

الرتكيب موضوٌع  إذ  فاسدًا،  ُيعَرب كان  مل  إذا  إّن االسم)4(  الثاين:  الوجه 
أو  فاعٌل،  أّنه  ُيعلم  مل  إذ  املعنى،  يّتضح  مل  اللفظ  ُيعَرب  مل  وما  املعاين،  إليضاح 

)1( رشح الريض عىل الكافية: 74/1، والبسيط يف رشح الكافية: 158/1.
)2( ينظر: أرسار العربية: 19-18.

)3( يف »ش«: )يعرف(.
)4( يف »ط« و»ك«: )إن اللفظ(.
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مفعوٌل، أو مضاٌف إليه، أو غري ذلك، فلم ُيعَلم معناه)1(.

فاإلعراب مزيٌل للفساد، فاهلمزة فيه لإلزالة، وهي كثريٌة، يقال: )أعجمُت 
الكتاب(، أي: أزلت عجمته، و)أشكيت الرجل(، أي: أزلت شكايته. 

إىل  متحّببًة  كانت  إذا  عروٌب()2(،  )امرأٌة  قوهلم:  من  إّنه  الثالث:  الوجه 
زوجها، إذ املتكّلم متحّبٌب إىل َفْهم املخاطب. 

فإن قلَت: كم ألقاب اإلعراب؟

أّن  ُيعَلم  أن  جيب  ولكن  واجلزم.  واجلّر،  والنصب،  الرفع،  أربعة؛  قلُت: 
اجلزم إّنام يكون عالمًة لإلعراب يف الفعل ال يف االسم)3(، بل هو يف االسم/5ظ/ 

إخفاٌء لإلعراب، إذ ال عامل يعمل اجلزم يف االسم بخالف الفعل.

إذا عرفت ذلك)4(، فاعلم أّن اإلعراب عىل قسمني: باحلركة، وباحلرف. 
واألول هو األصل، واألصل يف املعرب باألول أن يكون بالضمة رفعًا، والفتحة 

نصبًا، والكسة جرًا)5(.

ويف امُلعَرب بالثاين أن يكون بالواو رفعًا، واأللف نصبًا، والياء جرًا. 

املنرصف،  املكّس  واجلمع  املنرصف  املفرد  أّن  فاعلم  ذلك،  عرفت  إذا 
إعراهبام عىل األصل يف األول.

وإعراب )أبوك، وأخوك، ومحوك، وهنوك، وفوك، وذو مال( عىل األصل 

)1( أي: معناه الوظيفي؛ ألّن املعاين املتقّدمة هي معاٍن وظيفية.
)2( ينظر: املخصص: 96/5، والكليات: 203.

)3( يف »ك«: )يكون إعرابًا للفعل ال االسم(.
)4( يف »ك«: )عرفت هذا(.

)5( يف »ك«: )يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة واجلر بالكسة(.
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يف الثاين، ولكن ال مطلقًا، بل مرشوطًا بأربعة رشوط: 

األول: أن تكون مكرّبًة.

الثاين: أن تكون مفردًة.

الثالث: أن تكون مضافًة.

الرابع: أن تكون مضافًة إىل غري ياء املتكلم.

فإن قلَت: مل رشطت هبذه الرشوط؟

قلُت: أّما األول والثالث؛ فألّنه لو مل يكن كذلك، كان إعراهبا باحلركة.

وأّما الثاين؛ فألّنه لو مل يكن كذلك، كان إعراهبا كاملثنى إن كانت ُمثنّيات، 
وكاجلمع إن كانت مُجوعًا)1(.

وأّما الرابع؛ فألّنه لو مل يكن كذلك، لكان إعراهبا تقديريًا.

أّما األول ]والثالث[)2(؛ فألّنك تقول: )جاءين ُاخيُّك(، و)رأيُت ُاخيَّك(، 
و)مررت بُاخيِّك(، باحلركات الثالث يف األحوال الثالث، وكذلك )أٌب، وأبًا، 

وأٍب()3(.

الثاين)4(؛ فألّنك تقول: )جاءين أبواك(، و)رأيت أبويك( و)مررت  وأّما 

)1( إن كانت جمموعًة مجع تكسرٍي ُأعربت باحلركات عىل األصل، كقولك: )جاءين آباؤك(، و)رأيت 
وبالياء جرًا  رفعًا،  بالواو  أعربت  بآبائك(. وإن كانت جمموعًة مجع تصحيٍح  آباءك(، و)مررت 
إالّ  اجلمع  هذا  منها  ومل جيمع  بأبني(،  و)مررت  أبني(،  و)رأيت  أبون(،  )جاءين  تقول:  ونصبًا، 

األب واألخ واحلم. رشح قطر الندى: 46.
)2( زيادة يقتضيها السياق.

)3( أي: وكذلك يف حال كونا غري مضافٍة، فإّن إعراهبا يكون باحلركات، كاملصغرة.
)4( يف النسخ: )الثالث(. وال يصح؛ ألن األمثلة تدّل عىل أّنه يريد الرشط الثاين، وهو كونا مفردة.



......................................................................  موضح أرسار النحو  236

بأبويك(،/6و/ وكذلك )أبوك، وأبيك()1(.

وأّما الرابع؛ فألّنك تقول: )جاءين أيِب(، و)رأيت أيِب(، و)مررت بأيِب(.

ُيكتفى  أن  فاألوىل  الرابع)3(،  الوجه  َضعف  خيفى  وال  قيل)2(،  ما  هذا 
بالرشوط الثالثة األَُول؛ وذلك ألّن تقدير اإلعراب ال ينايف اإلعراب، فاّن تقدير 
(، فإعرابه إذا  ما ذكرت من املثال: )جاءين أبوَي(، و)رأيت أباَي(، و)مررت بأيبَّ
أّنه  األمر  الثالث، غاية  الثالثة يف األحوال  باحلروف  أيضًا  الياء  إىل  كان مضافًا 

تقديرّي، وإذا مل يكن مضافًا إليها كان لفظيًا.

القول يف االسم الذي إعرابه موافٌق لألصل يف اإلعراب. وأّما   هذا هو 
امُلعَرب  يف  املنرصف،  وغري  السامل،  املؤنث  اجلمع  فهو  له،  خمالفًا  يكون  الذي 

باحلركة.

فاألول: إعرابه بالضّمة رفعًا، والكسة نصبًا وجرًا.

والثاين: بالضّمة رفعًا، والفتحة نصبًا وجرًا.

السامل، يف بعض  املذكر  )1( كذا، ولعّل مراده: وكذلك يكون إعراب )أبوك، وأبيك( إعراب مجع 
الشواهد، نحو قوله: 

دور فُقــْلنا َأْســلموا إِنَّـــا َأُخوُكْم               فقد َسلَِمْت من اإِلَحِن الصُّ
قيل: لفظ )أخوك( لفظ اجلمع، من قولك: )أخ وأخون(، ثّم َحذف النون وأضاف؛ كام تقول: 
)صالُِحوكم(. وتقول عىل ذلك: أب وأبون، وأخ وأخون. أي إّن أصل )أبوك( و)أبيك(، أبونك، 
املقتضب:  السامل.  املذكر  مجع  إعراب  عالمة  والياء  والواو  لإلضافة،  النون  حذفت  وأبينك، 

.172-171/2
)2( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 76/1، ورشح قطر الندى: 46، ورشح ابن عقيل: 53/1.

كسة  ظهورها  من  منع  املتكلم،  ياء  قبل  ما  عىل  مقّدرٍة  بحركاٍت  تعرب  أنّا  إىل  يذهب  الذي   )3(
و83،   53 الذهب:  شذور  رشح  ينظر:  و)َهنِي(.  و)مَحِي(،  و)َأِخي(،  )َأيِب(،  يف  كام  املناسبة، 

والفوائد الضيائية: 206/1، وحاشية الصبان: 135/1.



237  .................................................................................... املقّدمة 

واملثنى وما ُيلحق به نحو: )كال، واثنان، وِمْذَروان، وثِنايان)1(، واللذان(.

وأخوات  وعرشون،  )ُأولو،  أعني:  وملحقاته،  السامل  املذكر  واجلمع 
عرشين، والّلذون(، يف امُلعَرب باحلرف.

فاألول: إعرابه باأللف والياء.

والثاين: بالواو والياء.

ولكن الفرق بني حالتي النصب واجلّر يف األول، وحالتيهام يف الثاين؛ أّنه يف 
األول ُيفَتح)2( ما قبل الياء، ويف الثاين ُيكَس)3(.

فإن قلَت: أّي رّس يف إعراب املفرد املنرصف واجلمع املكّس املنرصف بام 
هو األصل يف احلركة، وإعراب األسامء الستة بام هو األصل يف احلرف؟

أصل  باحلركة  واإلعراب  أصٌل،  املفرد  فالّن  األول  أّما  /6ظ/  قلت: 
يف  احلركتني  أصل  الثالث  األحوال  يف  الثالث  واحلركات  باحلرف،  اإلعراب 

األحوال الثالث، وأعطي األصل األصل.

وأّما الثاين فلمشاهبته للمفرد يف كونه كلمًة منفردًة غري مفردٍة، فإّن )رجل( 
مثاًل إذا ُكّس، وقيل: )رجال(، مل يبَق بني املفرد وهو األول، واجلمع وهو الثاين 
حكم  وهذا  لـ)رجل(،  مناسبة  غري  برأسها  أخرى  كلمٌة  اجلمع  فكأّن  مناسبٌة، 

املفرد.

غري  بِثناَينْي،  البعري  عقلت  ويقال:  الرْأِس.  وناحيتا  واحٌد،  هلام  ليس  اأَلْلَيَتنْي،  َطَرفا  املِْذَرَواِن:   )1(
ثنى-:  العرب-  لسان  حبٍل.  بطريف  َأو  بحبٍل  مجيعًا  يديه  عقلت  إِذا  له:  واحد  ال  ألَّنه  مهموز؛ 

121/14، و- ذرا-: 285/14.
)2( يف »ش«: )بفتح(.

)3( يف »ش«: )بكس(.
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للمثنى واملجموع،  مّلا كانت أصوالً  الستة؛ فألّن اآلحاد  وأّما يف األسامء 
اآلحاد  إعراب  يكون  بأن  تامٌة،  منافرٌة  والفرع  األصل  بني  حتصل  ال  أن  أرادوا 
كّلها باحلركة، وإعراب املثنى واملجموع باحلرف، فأعربوا بعض اآلحاد باحلرف.

باحلرف،  واملجموع  املثنى  اختّص  فلو  احلركة،  من  أقوى  احلرف  وأيضًا 
لزم زيادة الفرع عىل األصل، فأرادوا أن يزيدوا األصل عىل الفرع، فأعربوا املفرد 

بنوعي اإلعراب: احلركة)1( واحلرف. 

فإن قلَت: مل أعربت باحلروف الثالثة يف األحوال الثالث؟

قلُت: ملا عرفت من أّنا األصل، واآلحاد أصوٌل، فأعطي األصُل األصل.

فإن قلَت: مل اختري من بني اآلحاد سّتٌة؟

قلُت: ألّن لكّل من املثنى واملجموع سّت)2( حاالت، فوضعوا بإزاء كلٍّ 
منها اساًم.

فإن قلَت: مل اختريت هذه األسامء اخلواص؟

املثنى  يف  كام  تعّددًا،  معانيها  يف  أّن  يف  واملجموع  املثنى  ُتشبه  ألّنا  قلُت: 
واملجموع.

فإن قلَت: مِلَ كان إعراب اجلمع املؤنث السامل بالضمة والكسة؟/7و/

قلُت: ألّنه فرُع اجلمع املذكر السامل، وقد أتبع فيه النصب اجلّر، فأتبع يف 
اجلمع املؤنث السامل أيضًا، ليتوافق األصل والفرع.

فإن قلَت: فِلَم كان غري املنرصف إعرابه بالضمة والفتحة؟

)1( يف »ش«: )باحلركة(.
)2( يف »ط« و»ك«: )ثالث(.
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اهلل  إن شاء  التنوين)1(،  وال  الكسة،  تدخله  ال  أّنه  من  ملا سيجيء  قلُت: 
تعاىل)2(.

فإن قلَت: مل إعراب املثنى واملجموع بام ذكرت؟

قلُت: ألنام مّلا كانا اسمني استحّقا ستة ألقاب، لكّل حالة لقٌب، وقد عرفت 
أّنه ليس ألقاب اإلعراب باحلرف إاّل ثالثة، وال جيوز توافقهام يف اإلعراب، وإاّل 
للزم)3( االلتباس، فوّزعت الثالثة األلقاب عليهام، ومّلا كان املثنى أكثر استعامالً 
التي هي أخّف احلروف، واملجموع  الرفع األلف  املثنى حالَة  من اجلمع ُأعطي 
كا فيه حالة النصب واجلر)4(، وُفّرق بينهام بفتح ما قبل الياء  الواو، بقي الياء فرُشِ

وكسه. 

فإن قلَت: مل أحلق باملثنى )كال، واثنان، وِمْذروان، وثِنايان، واللذان(؟

قلُت: ألّنا، وإن كانت مفردات األلفاظ، لكنّها مثنّيات املعاين. 

فإن قلَت: َهب أّن )كال( مفرد اللفظ، ولكن مل قلَت: )اثنان، وِمْذروان، 
وثِنايان، واللذان( أيضًا كذلك؟

فيه، وإن كانت زائدًة، لكن األلف ليست كذلك؛ ألّن  النون  قلُت: ألّن 
أصل )اثنان( َثنٌَي)5(، ُقلبت الياء ألفًا، فاأللف أصيّل، ولكن النون ليس كذلك. 

)1( يف »ك«: )الكسة والتنوين(.
)2( يأيت يف آخر الباب األول، املقصد احلادي عرش: يف االسم غري املنرصف وأحكامه ص176.

)3( يف »ط«: )لزم(.
)4( كذا، ولعل الصواب: يف حالتي النصب واجلر.

)5(  ينظر: هتذيب اللغة: -ثنى- 103/15، ولسان العرب: -ثني- 117/14.
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وأّما األسامء األُخر فاأللف والنون فيها كالمها أصليان)1(؛ ألّنا ألفاٌظ موضوعٌة 
بالصيغ املذكورة.

فإن/7ظ/ قلَت: مل ُأحلق باجلمع )ُأولو، وعرشون، واللذون(؟

قلُت: أّما )ُأولو( فألّنه اسم مجع )ذو( )2(، وأّما )عرشون، واللذون( فألّن 
آخره الواو والنون، وملَِا فيه من التعّدد. 

فإن قلَت: هاّل جعلت )عرشون( مجعًا لـ)عرشة( ال ملحقًا به؟

عىل  ثالثني  عىل  إاّل  إطالقه  يصّح  ال  أن  لزم  مجعًا،  جعلته  لو  ألّنه  قلُت: 
التسعة،  عىل  الثالثني  إطالق  ولصّح  ثالثة)4(،  اجلمع  أقّل)3(  قال:  َمن  مذهب 

وإطالق التسعني عىل سبعة وعرشين، والتوايل باطلة)5(.

)1( يصّح أن يقال: )زيد وعمرو كالمها قائٌم(، عىل اإلفراد، أو )كالمها قائامن(، عىل التثنية، والفرق 
يف اإلعراب، فإن قّدر )كالمها( توكيدًا قيل: )قائامن(؛ ألّنه خرب عن زيد وعمرو، وإن قّدر مبتدأ 

فالوجهان، واملختار اإلفراد. مغني اللبيب: 131/3.
)2( اسم اجلمع: ما تضّمن معنى اجلمع، وال واحد له من لفظه، وإّنام واحده من معناه. و)أولو( 
أي أصحاب: مجع )ذو( بمعنى صاحب، و)ذو( ليس مفردًا له، إذ ال واحد له من لفظه، وجيمع 
)ذو( عىل )ذوو(، و)ذوون(، قال اخلليل: ذو أسٌم ناقص تفسريه صاحب، كقولك: ذو مال، أي 
 ،27/2 النحو:  يف  األصول  وينظر:   ،207/8 العني:  َذوون.  واجلمع  ذواِن،  والتثنية  صاحبه، 

ولسان العرب: - ألل- 27/11، والكليات: 231.
)3( يف »ش« و»ط«: )قال بأن(.

)4( قيل: إّن أقّل اجلمع ثالثة، وقيل: أقّله اثنان، واألّول هو مذهب أكثر الفقهاء واألصوليني، وهو 
الصحيح من القولني. ينظر: العدة يف أصول الفقه: 276/1، وأقّل اجلمع عند األصوليني: 259.
و)أربعون(،  و)ثالثون(،  لـ)عرشون(  آحادًا  و)أربع(  و)ثالث(،  )عرش(،  »ليس  الريض:  قال   )5(
وإن أوهم ذلك، إذ لو كان كذلك لقيل لثالث عرشات مع كّل عرشة تزيد عليها: عرشون؛ ألّن 
أقّل اجلمع ثالثة، وكذا قيل ثالثون للتسعة مع كّل ثالثة تزيد عليها«. رشح الريض عىل الكافية: 

.94/1
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االسم  أّن  فاعلم  خاطرك،  صفحة  يف  عليك  تلونا  ما  صورة  نقشت  إذا 
امُلعَرب ال خيلو إّما أن يسهل التلّفظ بإعرابه، أو ال؛ تعّذر أو تعّس، فعىل األول 
جيب أن يتلّفظ باإلعراب، فيكون لفظيًا، كقولك: )جاءين زيٌد(، و)رأيت زيدًا(، 

و)مررت بزيٍد(.

؛ أّما األول فكقولك: )هذه)1( عصًا(،  وأّما عىل الثانيني فاإلعراب تقديريٌّ
غالمي(،  و)رأيت  غالمي(،  و)جاءين  بعصًا(.  و)مررت  عصًا(،  و)رأيت 

و)مررت بغالمي(، فمثل هذين االسمني إعرابه تقديري يف األحوال الثالث.

وأّما الثاين فكقولك: )جاءين قاٍض(، و)رأيت قاضيًا(، و)مررت بقاٍض(، 
فتقدير اإلعراب فيه يف حال الرفع واجلر. و)جاءين مسلمّي(، و)رأيت مسلمّي(، 

و)مررت بمسلمّي(، فتقدير اإلعراب فيه حال الرفع فقط.

فإن قلَت: مل ُقّدر اإلعراب يف )عصًا( و)غالمي( يف األحوال الثالث؟

مذكورًة  كانت  سواء  أصاًل،  اإلعراب  تقبل  ال  األلف  ألّن/8و/  قلُت: 
كـ)العصا( أو حمذوفة كـ)عصًا(.

وكذا االسم امللحق به ياء املتكّلم، فاّنه جيب أن يكس آخره ملناسبة الياء، 
بكسة  وال  فتحٍة  وال  بضّمٍة  تبديله  جيوز  فال  املناسبة،  كسة  فيه  التي  فالكسة 

اإلعراب، فاّنه يلزم انتفاء املناسبة.

هذا ما قيل)2(، وهو سهٌو؛ ألّن الغرض مناسبة آخر الكلمة للياء، وال شّك 

)1( يف النسخ: )هذا(، وهو غري فصيح.
)2( قال اجلامي: »املضاف إىل ياء املتكلم، نحو: )غالمي(، فإّنه مّلا اشتغل ما قبل ياء املتكلم بالكسة 
املناسبة قبل دخول العامل، امتنع أن يدخل عليه حركٌة أخرى بعد دخوله، موافقة هلا، أو خمالفة«. 
الفوائد الضيائية: 206/1. وينظر: رشح شذور الذهب: 53 و83، وحاشية الصبان: 135/1.
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أّنه حيصل بالكسة إعرابيًة كانت أو غريها، فاحلّق أّن اإلعراب يف نحو )غالمي( 
، إّنام التقدير يف حالتي الرفع والنصب)1(.  حالة اجلّر لفظيٌّ

فإن قلَت: لَِم كان إعراب )قاٍض( حال الرفع واجلر تقديريًا دون النصب؟

قلُت: ألن )قاٍض( لو ظهر اإلعراب فيه حال الرفع واجلر، الجتمع الضّم 
أو الكس مع الياء، وكالمها ثقيالن؛ أّما األول فالستلزامه اجتامع الضدين، وأما 
التلّفظ  من  يلزم  فاّنه  النصب،  حالة  بخالف  املثلني،  اجتامع  فالستلزامه  الثاين 
كان  فلذا  ذكرنا،  ممّا  شيئًا  يستلزم  ال  وهو  الياء،  مع  الفتحة)2(  اجتامع  باإلعراب 

اإلعراب فيها لفظيًا. 

فإن قلَت: لَِم كان اإلعراب يف )مسلمّي( حال الرفع تقديريًا دون النصب 
واجلر؟ قلُت: ألّنه يف حالة الرفع قلبت واو اجلمع ياًء، وأدغمت الياء يف الياء، 
فلم تبَق الواو واوًا، فلم تبَق عالمة الرفع عىل حاهلا)3(. وأّما يف حالتي النصب 

واجلّر، فالياء باقيٌة عىل/8ظ/ حاهلا مل تتغري)4(.

مجيع  يف  )غالمي(،  نحو:  يف  مقدٌر  اإلعراب  أّن  إىل  بعضهم  ذهب  فقد  خالفيٌة،  املسألة  هذه   )1(
اختاره  الذي  وهو  اجلّر،  حال  يف  ولفظيٌّ  والنصب،  الرفع  حالتي  يف  مقّدٌر  وقيل:  األحوال. 
النحو: 365/2،  ينظر: األصول يف  املبنّي.  إىل  مبنّي مطلقًا؛ لكونه مضافًا  إّنه  املصنّف. وقيل: 
رشح  يف  والبسيط   ،100-98/1 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،357-356/2 اخلصائص: 

الكافية: 178/1.  
)2( يف »ك«: )فانه يلزم من اجتامعه اجتامع الفتحة(.

)3( يف »ط« و»ش«: )فلم يبق عالمة الرفع حاله(.
األصل  مسلمّي(،  )جاءين  فقوله:  الرفع،  فيه  يقّدر  املتكلم،  ياء  إىل  املضاف  السامل  املذكر  مجع   )4(
اللني،  يف  متاثلهام  مع  والياء  الواو  فاجتمعت  الياء،  إىل  لإلضافة  النون  وسقطت  )مسلمون(، 
وأوالمها ساكنة، فُقلب الواو إىل الياء، وُأدغام للتخفيف، فلم تبق عالمة الرفع التي هي الواو يف 
اللفظ، فصار اإلعراب يف حالة الرفع تقديريًا، بخالف حالتي النصب واجلر، فإّن الياء باقيٌة، إاّل 
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هذا متام التحقيق يف اإلعراب اللفظي والتقديري.

وأّما اللفظ املستقّل بنفسه: فهو اللفظ الداّل عىل معناه املوضوع له بدون 
الذات املشّخصة بدون ضّم ضميمٍة  فإّنه يدّل عىل  ضّم ضميمٍة، كلفظ )زيد(، 

إليه.

معناه  عىل  يدّل  إّنام)2(  فاّنه  )ِمن(،  كلفظ  ذلك،  خالف)1(  املستقّل:  وغري 
املوضوع له- أعني االبتداء)3( - إذا ضّم إليه )البرصة( مثاًل. 

فإن قلَت: ما الفرق بني لفظ االبتداء الذي هو اسم، ولفظة )ِمن( التي هي 
حرف مع أّن معنامها واحٌد؟ 

املفهوم  وهو  الكيّل)4(،  فنقول:  مقدمة،  متهيد  عىل  موقوٌف  الفرق  قلُت: 
الصادق عىل أفراٍد موجودٍة يف اخلارج أو الذهن، قد ُينظر إليه مع قطع النظر عن 
مجيع القيود واخلصوصيات)5(، وقد ُينظر إليه نظرًا إىل أّنه مقيٌد بقيٍد ما، وقد ُينظر 

إليه نظرًا إىل أّنه مقيٌد بقيٍد خمصوٍص.

فعىل األول ال حيتاج يف تصّوره إىل ضّم معنًى آخر، وعىل الثانيني حيتاج إىل 
تصّور القيد.

أّنا أدغمت بالضمري املتصل، واملدغم ثابٌت. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 99/1.
)1( )خالف( من»ط«.

)2( يف »ك«: )غري ذلك كلفظة من فان من إنام(.
)3( يف »ك«: )معناه املوضوع له أعني املوضوع له الذي هو االبتداء(.

)4( املفهوم الكيل: الذي ال يمتنع صدقه عىل أكثر من واحد، ولو بالفرض. مثل مفهوم: إنسان، حيوان، 
واجلزئي: الذي يمتنع. فاألدوات كلها مفاهيم جزئية، واألسامء قد تكون كلية كأسامء األجناس، 
.69 املنطق:  ينظر:  ونحوها.  والضامئر،  اإلشارة  وأسامء  األعالم  كأسامء  جزئية  تكون  وقد 

)5( يف »ك«: )املخصصات(.
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إذا متّهد هذا، فاعلم أّن لفظ االبتداء موضوٌع لذلك املفهوم الكيل باالعتبار 
األول، ولفظة )ِمن( موضوعٌة له باالعتبار الثاين.

وكون الزمان جزءًا له، فمعناه أّنه بحسب الوضع األول يكون موضوعًا 
موضوٌع  فإّنه  كـ)رضب(،  مستقبل،  أو  ماٍض،  أو  حال،  وزمان  معنى  ملجموع 
للحدث املنسوب إىل فاعل يف الزمان املايض، و)يرضب( للحدث املنسوب إىل 

فاعل يف احلال أو/9و/ االستقبال.

فإن قلَت: هبذا القيد يلزم خروج مثل )عسى( و)ليس( من األفعال التي 
ال تدّل عىل زمان أصاًل من هذا القسم، ودخول أسامء األفعال فيه، فإّنا تدّل عىل 

الزمان. 

فاّن  األول،  الوضع  بحسب  بقولنا:  الثاين)1(  وخيرج  األول  يدخل  قلُت: 
غلب  ولكن  الزمان،  بإزاء  األول  الوضع  بحسب  موضوعٌة  )عسى(  أمثال 
استعامهلا عاريًة عنه. وأسامء األفعال موضوعٌة بحسب الوضع األول عاريًة عن 

الزمان، ولكن استعملت مقارنة للزمان.

 القسم اخلامس من أقسام اللفظ املوضوع: اللفظ املوضوع املفرد، املعرب 
باإلعراب اللفظي، املستقّل بنفسه، الذي ال يكون الزمان جزءًا من معناه، وذلك 

مثل: )زيد( و)قائم(.

القسم  السادس: املفرد امُلعَرب باإلعراب اللفظي غري)2( املستقل بنفسه، 
وال يوجد له مثال.

الذي يكون  بنفسه،  املستقل  التقديري،  باإلعراب  امُلعَرب  املفرد  السابع: 

)1( يف »ط« و»ك«: )خيرج الثاين ويدخل األول(.
)2( يف النسخ: )الغري(، وهو غري فصيح.
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الزمان جزءًا من معناه، مثل: )يرمي( يف )يرمي زيٌد(، فاّن التقدير: )يرمُي(، بضّم 
الياء.  

الثامن: املفرد امُلعَرب باإلعراب التقديري، املستقل بنفسه، الذي ال يكون 
الزمان جزءًا من معناه كـ)عصا(، و)غالمي(، و)مسلمي(.

بنفسه، وهذا  التقديري، غري)1( املستقل  امُلعَرب باإلعراب  املفرد  التاسع: 
الواقع؛  يف  جائٍز  غري  لكنّه  الرأي،  بادئ  العقل  عند  جائزًا  كان  وإن  القسم، 

ألّن/9ظ/ غري املستقل هو احلرف، وقد عرفت أّن احلرف مبنّي األصل. 

َب(.  العارش: املبني املستقل الداّل عىل الزمان مثل: )رَضَ

احلادي عرش: املبنّي املستقّل غري)2( الداّل عىل الزمان مثل: )ُهَو(. 

الثاين عرش : املبنّي غري)3( املستقّل، وهو احلرف.

هذا متام الكالم يف املقدمة.

)1( و )2( و )3( يف النسخ: )الغري(، وهو غري فصيح.





الباب األول: االسم 
وهو لفٌظ موضوٌع مفرٌد مستقٌل بنفسه غري داّل بحسب الوضع األول عىل 

زمان)1(. 

بمعنى  مّو،  والسُّ األول.  يف  اهلمزة  وُأبدل  الواو  ُحذف  )سمو(،  وأصله: 
الُعلّو.

وجه املناسبة: أّنه عاٍل عىل أخويه؛ ألّنه يصلح ألن حيكم عليه وبه، والفعل 
ال يصلح إاّل للثاين، واحلرف ال يصلح ليشٍء منهام.

وقيل: أصله الَوْسم، بمعنى العالمة)2(، وإعالله كام مّر. 

وجه املناسبة: أّنه عالمة للُمسّمى ُيعَرف هبا)3(.

فإن قلَت: أّي املذهبني صحيٌح؟

اللفظ،  بحسب  وأّما  صحيحان،  فكالمها  املعنى  بحسب  أّما  قلُت: 

)1( مل أجد حّد االسم هبذا اللفظ، قال الزخمرشي: »االسم هو ما دل ّعىل معنى يف نفسه داللة جمردة 
عن االقرتان«. املفصل: 23. وقال املظفر: »هو اللفظ املفرد الدال عىل معنى مستقل يف نفسه غري 

مشتمل عىل هيئة تدّل عىل نسبة تامة زمانية«. املنطق: 64.
)2( ينظر: الصحاح: -سام-2383/6، ولسان العرب: -سام-401/14.

)3( الرأي املتقّدم للبرصيني، وهذا رأي الكوفيني يف اشتقاق لفظ )االسم(، ينظر: اإلنصاف: 6/1 
)املسألة األوىل(، وأرسار العربية: 5-4.
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فالصحيح هو األول، وذلك ألربعة وجوه: 

يكون  أن  ينبغي  لكان  أصله )وساًم(،  كان  ولو  )أسامء(،  إّن مجعه  األول: 
مجعه )أوسامًا(، كام ال خيفى. 

(، ولو كان أصله )َوْساًم( لكان )ُوَسياًم(.  الثاين: إّن مصغره )ُسَميٌّ

الثالث: إّنه يقال: )سّميُت(، ولو كان أصله )َوْساًم( لقيل: )َوَسْمُت(. 

الرابع: إّن الضابط أّن احلرف إذا ُحذف عن آخر الكلمة ُأبدل منه يف أوله، 
وال جيوز أن حُيذف من أوله، وُيبدل منه فيه.

]خواّص االسم[ 
ثّم اعلم أّن من خواّص االسم: التعريف، والتخصيص، واجلّر، وتنوين 
والنسبة،  إليه،  واإلسناد  إليه،  واإلضافة  واإلضافة،  والتصغري،  التمكني، 

والوصف/10و/.

عليه  مدلوٍل  باملفهومية  مستقلٍّ  معنًى  تعيني  التعريف  فألّن  األول:  أّما 
ملا  تضّمنًا،  عليه  يدّل  إّنام  والفعل   ، مستقلٍّ معنًى  عىل  يدّل  ال  واحلرف  مطابقًة، 

سيأيت إن شاء اهلل تعاىل)1(.

وأّما الثاين: فلذلك، وألّنه تقليل)2( أفراد املخّصص، وليس للفعل واحلرف 
أفراٌد.

وأّما الثالث: فألّنه أثُر حرفِِه، وهو خمتّص به؛ ألّنه وضع ألن ُيفيض معنى 
الفعل إىل االسم.

)1( يأيت يف الباب الثاين ص182.
)2( كذا، والظاهر أّن الصواب: )يقّلل(.
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معرٌب  أّنه  عىل  أي:  عليه،  املدخول  أمكنية  عىل  يدّل  فألّنه  الرابع:  وأّما 
ومنرصٌف، وامُلعَرب املنرصف إّنام يكون اساًم.

وأّما اخلامس: فألّن الصغري والكبري إّنام هو الذات، وإّنام ُيعرّب عنها باالسم، 
وإّنام ُيسند بعض األحيان إىل األفعال جمازًا)1(.

التخفيف  أو  التخصيص،  أو  التعريف،  فائدهتا  فألّن  السادس:  وأّما 
الضمري، كام سيفّصل)3(. والكّل  أو  التثنية واجلمع)2(،  نوين  أو  التنوين،  بحذف 
خمتصٌّ باالسم، وما مل يكن كذلك، كام يف )احلََسن الوجِه(- كام سيأيت إن شاء اهلل 

تعاىل)4(- مُحل عليها طردًا للباب. 

اجلّر  بحرف  جمروٌر  املعنوية  باإلضافة  إليه  املضاف  فألّن  السابع:  وأّما 

)1( أمجع النحويون عىل اختصاص االسم املتمّكن بالتصغري، واستثنوا بعض األسامء غري املتمّكنة 
التعّجب، ويرى  إىل تصغري فعل  املصنّف يشري  التصغري، واألفعال ال تصّغر، ولعّل  تقبل  التي 
البرصيون أّن التصغري إّنام حسن يف فعل التعجب؛ ألّنه أشبه االسم يف لزومه طريقًة واحدًة، فدخله 
بعض أحكامها، وألّنه مُحِل عىل باب )أفعل( الذي للتفضيل واملبالغة الشرتاك اللفظني يف ذلك. 
ويرى الريض أّن التصغري يف نحو: )ما ُأحيسنه( للتلّطف. واستدّل الكوفيون عىل اسمية )أْفَعل( 
التعّجب بدخول التصغري عليه، فيقال: )ُأَفيِعل(. ينظر: اإلنصاف: 126/1-127)مسألة15(، 

أرسار العربية: 114-115، رشح الريض عىل الشافية: 280/1 و294-291.
)2( الفرق بني التثنية واجلمع يف االسم، وبينهام يف الفعل، أناّم يف االسم يدالّن عىل تعّدد مدخوهلام، 
حذف  يناسبه  االسم  فتخفيف  املدخول،  فاعل  تعّدد  عىل  فيه  يداّلن  فإنام  الفعل،  يف  بخالفهام 

نونه، بخالف الفعل، وأّما الضمري فال حيذف يف الفعل، بل يسترت»منه«. 
بجملة:  هناك  له  مّثل  وقد  ص116-115.  املجرورات  يف  الثالثة:  املقالة  الباب،  هذا  يف  يأيت   )3(
الضمري.  بحذف  ختفيٌف  )الغالم(  يف  فحصل  غالُمُه(،  )القائُم  األصل:  فإّن  الغالِم(،  )القائُم 
املضاف، والضمري من  التنوين من  فإّن أصله: )حسٌن وجُهُه(، فُحذف  ونحو: )حسُن وجٍه(، 

املضاف إليه.
)4( يأيت يف هذا الباب، املقالة الثالثة: يف املجرورات ص119.
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تقديرًا، وقد عرفت أّن حرف اجلّر خمتصٌّ باالسم، ومُحل املضاف إليه باإلضافة 
اللفظية عليه ألّنه فرعه. 

وأّما الثامن: فألن الفعل موضوٌع ألن ُيسند فحسب، واحلرف مّلا كان غري 
مستقلٍّ مل يصلح ليشٍء من اإلسناد واإلسناد إليه. 

وأّما التاسع: فألّن اليشء إّنام ُينسب إىل الذات أو احلدث، وإّنام ُيعرّب عنهام 
بلفظ االسم. 

وأّما العارش: فألّن املوصوف إّنام يكون/10ظ/ ذاتًا.

]امُلعَرب واملبنّي من األسامء[ 
أّما   ، مبنيٌّ منه معرٌب ومنه  أّن االسم  فاعلم  تلونا عليك،  ما  إذا حفظت 

، بل هو ماعدا املبنّي، فلذا نبدأ باملبنّي فنقول:  امُلعَرب فهو غري حمصوٍر يف حدٍّ

املبنيات من االسم، ثامنية أقسام: املضمرات، وأسامء اإلشارة)1(، وأسامء 
وبعض  واألصوات،  والكنايات،  واملرّكبات،  األفعال،  وأسامء  املوصوالت، 

الظروف.

]1[ املضمر
ما ُوضع ألن يشار به إىل متكلٍم أو خماطٍب أو غائٍب تقّدم يف الكالم ة)2(، 
وهو مرفوٌع ومنصوٌب، متصٌل ومنفصٌل، وجمروٌر متصٌل فقط، فهو مخسة أنواع: 

]1[ املرفوع املّتصل كـ)رضْبُت(.

)1( يف »ك«: )اإلشارات(.
)2( عرفه ابن احلاجب بام يقرب من ذلك، ينظر: الكافية: 32.
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]2[ املرفوع املنفصل كـ)أنا(.

]3[ املنصوب املتصل كـ)رضَبَك(.

]4[ املنصوب املنفصل كـ)إياَك(.

]5[ املجرور املتصل كـ)يل(.

والقسم األول يستكن يف املايض واملضارع، للغائب)1( والغائبة واملتكّلم، 
والصفة مطلقًا. 

فائدة 
األصل،  هو  الوصل  ألّن  الوصل؛  تعّذر  إذا  إاّل  الضمري  فصل  جيوز  ال 

وخمالفة األصل ال جتوز إاّل إذا مل يمكن اإلجراء عىل األصل. 

فإن قلَت: ِمَم علمَت أّن األصل يف الضمري الوصل؟

باسم  الترصيح  عن  كفايٌة  فيه  إذ  لالختصار،  الضمري  وضع  ألّن  قلُت: 
من  أخرص  املّتصل  الضمري  أّن  شّك  وال  األصل،  هو  فاألخرص  إليه،  املشار 

املنفصل، فكان هو األصل.

فإن قلَت: أين يتعّذر الوصل؟ 

قلُت: يف ُأيوٍن)2( سّتٍة: 

األول: إذا ُقّدم عىل عامله، فإّنه حينئٍذ يمتنع أن يّتصل بآخره. 

)1( يف »ش«: )والغائب(.
)2( األين: من مقوالت املنطق والفلسفة، وجيمعه املناطقة والفالسفة عىل )أيون(، وهو عندهم حالٌة 
تعرض لليشء بسبب حصوله يف املكان. ينظر: املواقف: 244/2، والتعريفات: 60، والتوقيف 

عىل مهامت التعاريف: 107.
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الثاين: إذا ُحذف عامله، إذ ال يشء حينئٍذ يّتصل به. 

الثالث: /11و/ إذا وقع فصٌل بينه وبني عامله لغرض، كاحلرص وغريه.

الرابع: إذا كان عامله معنويًا؛ ألّن العامل املعنوي كاملحذوف، بل أقوى يف 
أّنه ال يمكن أن يّتصل به الضمري؛ ألّن املحذوَف لفٌظ حكاًم، بخالف املعنى، فإّنه 

ليس لفظًا ال حقيقًة وال حكاًم. 

اخلامس: إذا كان عامله حرفًا، والضمري مرفوٌع. 

السادس: إذا أسند إليه صفة جرت عىل غري ما هي له، فإّنه قد يلتبس إذا 
اّتصل الضمري هبا، وقد مُحل غري موضع االلتباس عىل موضعه طردًا للباب. 

اَك َنْعُبُد﴾)1(. مثال األول:  ﴿إِيَّ

مثال الثاين: )إياك واألسَد(.

مثال الثالث: )ما رضبُت إاّل إياك(.

مثال الرابع: )أنت قائٌم(.

مثال اخلامس: )ما أنا قائاًم(.

إليه  ُأسند  ضمري  )هو(  فاّن  هو(،  ضارُبه  عمٌرو  )زيٌد  السادس:  مثال 
)ضارب(، وهو صفة لـ)زيد(، وقد ُأجري عىل )عمرو( حيث وقع خربًا عنه.

أم  زيد  الضارب  أّن  ُيعلم  مل  ضارُبه(  عمٌرو  )زيٌد  قيل:  إذا  أّنه  شّك  وال 
عمرو، بل املتبادر أّنه عمٌرو لقربه من الضمري، فيجب الفصل لُيعلم من ارتكاب 
خالف األصل- أعني الوصل- إرادة خالف األصل، وهو كون الضمري قريبًا 

)1( سورة الفاحتة/5.
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إىل مرجعه، فيعلم أّن الضارب )زيٌد( ال )عمٌرو(. 

فائدة 
أحدمها  يكون  أو  منصوبني،  يكونا  أن  إّما  فال خيلو  اجتمع ضمريان،  إذا 
مرفوعًا واآلخر منصوبًا، وأيًا ما كان، فإّما أن يكونا متساويني يف التعريف، أو 
يكون أحدمها أعرف، وعىل هذا التقدير إّما أن يكون قد ُقّدم األعرف أو ال، فقد 

حصل ستة أقسام: 

 األول: أن يكون كالمها منصوبني، متساويني/11ظ/ يف التعريف. 

الثاين: أن يكون كالمها منصوبني، أحدمها أعرف مقّدمًا. 

الثالث: أن يكون كالمها منصوبني، أحدمها أعرف مؤّخرًا. 

الرابع: أن يكون أحدمها مرفوعًا، متساويني يف التعريف. 

اخلامس: أن يكون أحدمها مرفوعًا، ويكون أحدمها أعرف مقّدمًا.

السادس: أن يكون أحدمها مرفوعًا، ويكون أحدمها أعرف مؤّخرًا)1(.

إن  الثاين؛  الضمري  يف  خمرٌي  الثاين  القسم  يف  أّنك  فاعلم  ذلك  عرفت  إذا   
شئت وصلت، وإن شئت فصلت، تقول: )أعطيُتكُه(، و)أعطيُتَك إياه(.

وأّما يف القسم األول والثالث، فيجب عليك أن تفصل الضمري الثاين، أّما 
يف األول؛ فألّنه يلزم الرتجيح بال مرجٍح؛ ألّن كليهام حينئٍذ متساويان، فتقديم 
أحدمها عىل اآلخر دون العكس ترجيٌح بال مرجٍح. وأّما يف الثاين فألّنه يستلزم 

)1( مثال األول: أعطيته إياه. مثال الثاين: أعطيتنيه، أو أعطيتني إياه. مثال الثالث: أعطيته إياك. مثال 
الرابع: أعطوهم. مثال اخلامس: أعطيته. مثال السادس: أعطيَتني. ينظر: الكافية: 33، ورشح 

الريض عىل الكافية: 438/2، ورشح ابن عقيل: 107/1.



......................................................................  موضح أرسار النحو  254

الوصل فيه ترجيح املرجوح، أعني املنحّط تعريفًا.

وأّما يف األقسام الثالثة األُخر، فالوصل ليس إاّل؛ ألّن املرفوع كاجلزء من 
الفعل، فإذا اّتصل به فكأّنه ليس هناك ضمرٌي، وإذا مل يكن هناك ضمرٌي فيجب 

االتصال، فكذلك ما يف حكمه.

تذنيب 
والوصل،  الفصل  فيه  جاز  ضمريًا،  كان  إذا  )كان(  باب  خرب  أّن  اعلم 
للمبتدأ،  اخلربية  أصلية  اعتبارين:  له  فألّن  اجلواز  أّما  الفصل)1(،  املختار  ولكن 

والشباهة)2( باملفعول. 

فباالعتبار األول ينفصل؛ ألّن عامل خرب املبتدأ- كام سيجيء إن شاء اهلل 
تعاىل)3(- هو اخلربية، وهي معنًى قائٌم به، و/12و/ قد عرفت أّنه إذا كان العامل 

معنويًا ُيفصل الضمري.

أّن  وأّما  هذا  حينئٍذ،  لالنفصال  وجه  ال  فإّنه  به،  يّتصل  الثاين  وباالعتبار 
املختار األول؛ فالّن اعتبار األصل أوىل من اعتبار املشاهبة.

)1( إن خرب )كان( إذا كان ضمريًا جاز اتصاله وانفصاله، فيقال: )كنته(، أو )كنت إياه(، واملختار 
والكافية:  و365،   ،358/2 الكتاب:  ينظر:  االنفصال.  واملصنف  احلاجب  وابن  سيبويه  عند 

 .33
)2( ذكر القسطنطيني أّن من أغالط العوام قوهلم: )الشباهة(، وأّن أرباب اللغة مل يذكروا غري )الَشَبه( 

بفتحتني. ينظر: خري الكالم يف التقيص عن أغالط العوام: 38.
)3( يأيت يف ص54 أّن اخلرب هو االسم امُلعّرى عن العوامل اللفظية.
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فائدة 
اعلم أّن ما قبل ياء املتكلم جيب أن يكون مكسورًا، وهلذا ُيلحق باملايض 
واملضارع لغري التثنية واجلمع والواحدة املخاطبة نون تسّمى نون)1( الوقاية؛ ألّنا 

تقي آخر الفعل عن الكسة املختّصة باالسم، فيقال: )رضَبني(، و)يرضُبني(. 

فإن قلَت: أليس قد دخلت الكسة يف آخر املضارع يف نحو: )ترضبنِي(؟

قلُت: ال؛ ألّن الباء قد صارت بحسب وضع الصيغة وسط الكلمة، فهذه 
الكسة ككسة )َعِلم( وال حرج فيها. 

فإن قلَت: أليس قد دخل يف آخر )ُقل( يف  ﴿ُقِل اْدُعوْا اللَ﴾)2(، وآخر )مَلْ 
َيُكن( يف ﴿َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروْا﴾)3(؟

قلُت: نعم، ولكن هذه الكسة ليست يف القوة ككسة آخر الفعل ملناسبة 
الياء، فاّن الياء يالزم الكسة، وال ينفّك عنها، بخالف التقاء الساكنني الذي يف  
﴿ُقِل اْدُعوْا اهللَ﴾، فاّنه ال يستلزم الكسة؛ ألّنه قد حُيذف احلرف الساكن، وقد 
ُيضّم، فالكسة التي يف )ُقل( يف  ﴿ُقِل اْدُعوْا الل﴾، ليس لزومها كلزوم كسة ما 

قبل ياء املتكلم.

اللفظ  يالصق  الياء  إّن  اجلواب:  يف   )4(Nالريض الشيخ  قال  وقد  هذا   

)1( )نون( مل ترد يف »ش«.
)2( سورة اإلرساء/110.

)3( سورة البينة/1.
)4( هو ريض الدين، نجم األئمة، حممد بن احلسن االسرتابادي، السمنائي، نزيل النجف، نحوي، 
رصيف، متكلم، منطقي، من آثاره: )رشح الشافية البن احلاجب يف الترصيف(، و)رشح الكافية 
وكشف   ،567/1 الوعاة:  بغية  ينظر:  هـ(.   686( سنة  نحو  تويّف  النحو(،  يف  احلاجب  البن 
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ويالزمه حتى كأّنه مع اللفظ كلمٌة واحدٌة، فتكون الكسة العارضة بسبب الياء 
يف قوة الكسة األصلية، بخالف كسة  ﴿ُقِل اْدُعوْا اللَ﴾، فإّنا عارضٌة حمضٌة، 

والكسة/12ظ/ العارضة ال فساد فيها )1(. 

فإن قلَت: هل يرد عليه أّنه حينئٍذ يكون كـ)ترضبنَِي(، فال حاجة إىل النون؟ 

يِب(، بأّن األول صيغة وضعت  قلُت: ال، إذ قد ُيفّرق بني )ترِضبنَي( و)رَضَ
كذلك مع الكسة، بخالف الثاين.

نعم، يرد عليه أّن شباهة)2( الكسة باألصلية يقّوي السؤال؛ ألّن الكسة 
األصلية ال يمتنع دخوهلا، إّنام املمتنع العرضية، فاألشبه باألصلية أقرب بجواز 

الدخول، واألبعد منها أبعد. فُعلم أّن اجلواب إّنام هو الذي ذكرنا. 

فائدة 
واجلمع  التثنية  نون  وهو  اإلعراب،  نون  آخره  امللحق  املضارع  أّن  اعلم 
و)إّن(  )ُلدن(  يف  وكذلك  وعدمه،  الوقاية  نون  إدخال  فيه  خُيتار  والواحدة، 

وأخواهتا)3(.

عن  عليه  املدخول  آخر  وحتفظ  تقي  إّنا  حيث  من  أّنه  االختيار:  وجه 
عدم  جيوز  النون  مع  النون  اجتامع  يلزم  إّنه  حيث  ومن  اإلدخال،  جيوز  الكسة 

اإلدخال، دفعًا للثقل. 

الظنون: 1370/2، وشذرات الذهب: 395/5، وهدية العارفني: 134/2، وأعيان الشيعة: 
.151/9

)1( القول منقول باملعنى، ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 449/2. 
)2( كذا، والقياس أن يكون املصدر)الشبه(. ينظر: ص 27.

)3( ينظر: الكافية: 33.
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فإن قلَت: اجتامع النون مع النون، إّنام هو يف غري )ليت( و)لعّل(. 

قلُت: قد مُحال عىل البواقي، وشّبه التاء يف األول والالم يف الثاين بالنون.

و)قد(  و)عن(  و)ِمن(  )ليت(  يف  املختار  أّن  ُيعلم  أن  جيب  ولكن  هذا، 
و)قط( إدخاله، ويف )لعّل( عدمه)1(، أّما األول فلحصول الفائدة مع اخلّفة، وأّما 

الثاين فللثقل. 

فائدة 
اعلم أّن خرب املبتدأ قد يكون معرفًة، وحينئٍذ جيب أن)2( ُيفصل بينه وبني 
والتأنيث،  والتذكري  واجلمع،  والتثنية  اإلفراد  يف  للمبتدأ  مطابقٍة  بصيغٍة  املبتدأ 
املعرفة  ومثل  بالصفة،  اخلرب/13و/  يلتبس  لئاّل  والتكّلم،  واخلطاب  والغيبة 
)أفعل من كذا( )3(، فإّنه يف حكم املعرفة، فتقول: )زيٌد هو املنطلق(، و)كان زيٌد 

ِقيَب﴾)4( وغري ذلك. هو املنطلق(، و﴿ُكنَت َأنَت الرَّ

ثّم أّنه قد اختلف النحاة يف أّنه اسٌم هو، أم حرٌف)5(.

)1( ينظر: املصدر نفسه.
)2( )جيب أن( مل ترد يف »ط«.

 ،455/2 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:  عمرو(.  من  أفضل  هو  زيد  )كان  نحو:  وذلك   )3(
والفوائد الضيائية: 89/2.

)4( سورة املائدة/117.
)5( ذهب اخلليل إىل أّن ضمري الفصل حرف عىل صيغة الضمري، وال موضع له من اإلعراب عند 
العامد(،  ضمري   ( ويسمونه  األعراب،  من  موضٌع  له  اسٌم  أّنه  إىل  الكوفيون  وذهب  البرصيني، 
ينظر: اإلنصاف: 706/2)مسالة100(، ورشح املفصل: 109/3-110، ورشح الريض عىل 
الكافية: 455/2، والبسيط يف رشح الكافية: 78/2، والفوائد الضيائية: 89/2، ومهع اهلوامع: 

.236/1
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ومجعًا،  وتثنيًة  إفرادًا  املبتدأ  باختالف  خيتلف  أّنه  فهو  األول:  دليل  أّما 
وتذكريًا وتأنيثًا، وغيبًة وخطابًا وتكلاًم، ولو كان حرفًا ملا تغرّي، إذ َوْضع احلرف 

ال يتغري.

من  باإللغاء  أوىل  واحلرف  له،  معنى  ال  ملغًى  أّنه  فهو  الثاين:  دليل  وأّما 
االسم.

 واحلّق عندي هو الثاين، ملا ذكر من الدليل. ودليل األول مدخوٌل بأّنه ال 
تغري أصاًل، بل ُوِضع )هو( إذا كان املبتدأ مذكرًا واحدًا، و)هي( إذا كان مؤنثًا 

وغري ذلك، وحينئٍذ ال حمذور. 

فائدة 
قد ذكرنا يف ما قبل أّن الضمري ُوِضع ألن ُيشار به إىل متكّلم أو خماطب أو 
أّن هناك ضمريين ال مرجع هلام: أحدمها مذكر، واآلخر  اآلن  فاعلم  غائب)1(، 
مؤنث. ويسّمى األول ضمري الشأن، والثاين ضمري القّصة، ومها ضمريان مبهامن 
به  ُيؤتى  إّنام  القّصة  أّن ضمري  واعلم  لتعظيمها)2(.  بعدمها  التي  اجلملة  تفسمها 
إذا كان العمدة يف اجلملة مؤنثًا)3(، وأّن حكمهام حكم سائر الضامئر، وأقسامهام 

كأقسامها)4(.

)1( تقّدم آنفًا يف أول ذكر املضمر ص23.
)2( يف »ك«: )لتعظيمهام(.

)3( نحو قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا ِهَي َشاِخَصٌة َأْبصَاُر الَِّذيَن َكَفُروْا﴾. ]األنبياء: 21/97[.
)4( )وان حكمها...كأقسامها( مل ترد يف »ط«.
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]2[ اسم اإلشارة
ما وضع ألن ُيشار به إىل يشٍء حمسوٍس بحاّسة)1( البرص)2(.

؟  ُكْم﴾)3(، اهلل ُمبرَصٌ فإن قلَت: كيف تقول يف قوله تعاىل: ﴿َذلُِكُم اللَُّ َربُّ

قلُت: هناك جماٌز نّزل فيه ظهور وجوده تعاىل منزلة إبصاره جمازًا/13ظ/ 
ومبالغًة.

الرفع،  حالة  للمثنى  و)ذان(  للواحد،  )ذا(  منها:  للمذكر  واملوضوع 
و)ذين( حالة)4( النصب واجلر.

)تا(  ألُف  ُتقَلب  وقد  للواحدة.  و)ذي(  )تا(  منها:  للمؤنث  واملوضوع 
)هتي(  فيقال:  الياء،  إليهام  ُيضاف  وقد  و)ذه(،  )ته(  فيقال:  هاًء،  ويــاُء)ذي( 

و)ذهي(. ولكن األصل )تا(، وقيل: )ذي( )5(.

أّما دليل األول: فهو أّنه املترّصف الكثري االستعامل.

ودليل الثاين: أّنه مقابل )ذا( للمذكر.

واحلّق عندي هو األول؛ ألّن مقابله املذّكر ال مدخل له يف أصالته، بخالف 

)1( يف »ك«: )بحس(.
)2( عرفه اجلامي بام يقرب من هذا، قال: »أسامء اإلشارة...)ما وضع( أي: أسامء وضع كّل واحٍد 
عند  اإلشارة  ألّن  واألعضاء؛  باجلوارح  حسيًة  إشارًة  إليه  مشاٍر  ملعنًى  أي:  إليه(،  )ملشاٍر  منها 

إطالقها حقيقة يف اإلشارة احلسية«. الفوائد الضيائية: 92/2.
)3( سورة األنعام/102.

)4( كذا، والظاهر: حالتي.
)5( ينظر: البسيط يف رشح الكافية: 94/2، والفوائد الضيائية: 94/2.
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كثرة االستعامل، فإّنه َيستدّل هبا الرصفيون عىل أصالة الكلمة)1(؛ وألّن األصل 
جيب أن يكون أكثر استعامالً من الَفرع، لئاّل يلزم ترجيح الفرع عىل األصل.

واملؤنث:  املذكر  بني  املشرتك  وللجمع  و)تني(،  )تان(  املؤنث:  وملثنى 
)ُأوالِء( باملّد والقرص. 

)ذان(  تقول:  فكيف  املبنيات،  من  اإلشارة  أسامء  عددت  قد  قلَت:  فإن 
أن  ذلك  من  ويلزم  واجلّر،  النصب  حالة  و)تني(  و)ذين(  الرفع،  حالة  و)تان( 

يكون معربًا؟ 

الرفع،  حلالة  موضوعان  و)تان(  )ذان(  نقول:  ألّنا  ذلك؛  يلزم  ال  قلُت: 
و)ذين( و)تني( حلالة النصب واجلّر، فال تنايف بني كالمينا.

ثّم اعلم أّنه كثريًا ما يّتصل هبذه األسامء حرف اخلطاب، فإن كان املخاطب 
واحدًا مذكرًا، جيء بالصيغة املوضوعة له، وهكذا، فيقال: )ذاَك، ذاكام، ذاكم، 
)ها(  أوهلا  يف  يدخل  ما  كثريًا  أّنه  واعلم  البواقي.  وكذلك  ذاكّن(،  ذاكام،  ذاِك، 

التنبيه.

به  ُأحلق  إذا  اإلشارة  اسم  يتغرّي/14و/  قد  أّنه  فاعلم  ذلك،  عرفت  إذا 
حرف اخلطاب، مثل: )ذلك(، و)تاّنك، وذاّنك( مشّدديت النون، و)أولئك(.

ثّم اعلم أّن هذه األسامء للمشار إليه البعيد، أي: إذا كان املشار إليه بعيدًا، 
ُيشار إليه هبذه األسامء، و)ذا( للقريب، و)ذاك( للمتوسط.

.) ثّم اعلم أّن هناك أسامء خمتّصة باإلشارة إىل املكان، وهي: )هنا( )2( و)َثمَّ

)1( ينظر: رشح الشافية للجاربردي: 17.
النون، وفتحها وتشديد  النون، وكس اهلاء وتشديد  )2( يف )هنا( ثالث لغات: ضّم اهلاء وختفيف 

النون.»منه سّلمه اهلل«.
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هذا متام التحقيق يف أسامء اإلشارة بام يليق هبذه الرسالة. 

]3[ اسم املوصول
هو ما ال يكون جزءًا تاّمًا للكالم إاّل إذا ُأوصل به مجلٌة خربيٌة يكون فيها 

ضمرٌي راجٌع إىل املوصول)1(.

باأللف  )اللذان(  وللمثنى:  )الذي(،  فللواحد:  للمذكر  أّما  وصيغها: 
والياء، وللجمع: )الذين(.

باأللف والياء.  )اللتان(  املثنى:  )التي(، وأّما  الواحد:  أّما  للمؤّنث،  وأّما 
وأّما اجلمع: )الاليت( و)اللوايت(. وقد حُيَذف الياء منهام.

وأّما املشرتك بني اجلمعني: )الالئي()2(، وقد حُيَذف الياء منه، وقد حُتَذف 
اهلمزة)3(.

)1( مل أجده هبذا اللفظ، والذي يف الكافية: املوصول: ما ال يتّم جزءًا إالّ بصلة وعائد، وصلته مجلة 
خربيه، والعائد ضمري له. الكافية: 35.

)2( فمن استعامهلا جلامعة الذكور العقالء، قول رجل من بني سليم: 
َفمـَا آبــاُؤَنــا بـَأَمــنَّ ِمــنْــُه             َعَلْينا، الاّلِء قد َمَهدوا احُلجورا

ينظر: أمايل ابن الشجري: 58/3، ورشح ابن عقيل: 145/1، ورشح األشموين: 155/1.
)3( ذكر اجلامي أّن )الالئي( قد تأيت حمذوفة اهلمزة، فيقال: )الالي( بالياء مكسورة أو ساكنة إجراًء 
للوصل جمرى الوقف، وقال الريض: »اهلمزة من )الالء( بني اهلمزة والياء؛ لكونا مكسورة، عىل 
ِء َيئِْسَن﴾ ]الطالق/4[، وقد يقال: )الالي( بياء ساكنة بعد األلف  ما هو قراءة ورش: ﴿َوالالَّ
الياء  حذفوا  كأنم  قريش،  لغة  هي  عمرو:  أبو  قال  والبزي،  عمرو،  أيب  كقراءة  مهزة،  غري  من 
بعد اهلمزة، ثّم أبدلوا اهلمزة ياًء من غري قياس، ثم أسكنوا الياء إجراًء للوصل جمرى الوقف«. 
الضيائية:  القراءات: 518/1، والفوائد  السبعة يف  الكافية: 21/3، وينظر:  رشح الريض عىل 

.101/2
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وأّما املشرتك بني الواحد واملثنى واجلمع واملذكر واملؤنث: )ما(، و)من(، 
و)ذا( بعد )ما(، و)ذو( يف لغة بني طّيء)1(، و)األلف والالم(.

جاز  جمرورًا،  أو  منصوبًا  كان  إذا  اجلملة  يف  املعترب  الضمري  أّن  اعلم  ثّم 
حذفه، وإذا كان مرفوعًا فال.

ثّم اعلم أّن من أسامء املوصول ما هو معرٌب، وهو: )أّي( و)أّية(، إاّل إذا 
كان صدر صلتهام حمذوفًا، فإّنام حينئٍذ مبنيان.

 إذا حتّققت ذلك، فاعلم أّن هناك بابًا رشيفًا يسّميه النحاة )باب التمرين()2(؛ 
ألّن املعلمني يعّودون املتعّلمني/14ظ/ يف مذاكرته ومدارسته، ورشافته ألّنه به 

ُيذّكر أكثر مسائل النحو، كام ستعرف.

فنقول: إذا أردت أن خُترب باسم املوصول عن يشٍء يف مجلٍة، أوقعت اسم 
املوصول يف صدر اجلملة، وامُلخرَب عنه يف آخرها، ووضعت يف موضع امُلخرَب عنه 
ضمريًا راجعًا إىل ذلك االسم)3(، فإذا أردت أن خُترب بـ)الذي( مثاًل، عن )زيد( 

مثاًل، يف مجلة )رضبُت زيدًا( مثاًل، قلَت: )الذي رضبُته زيٌد(.

ولتلك الرشوط املذكورة ال خُيرَب عن ضمري الشأن، فإّن له صدارة الكالم، 

)1( ينظر: الكافية: 35، ورشح ابن عقيل: 149/1.
المتحان  النحويون  وضعه  الباب  »هذا  والالم(:  واأللف  بالذي  )اإلخبار  يف  عقيل  ابن  قال   )2(
 .61/4 عقيل:  ابن  رشح  لذلك«.  الترصيف  يف  التمرين  باب  وضعوا  كام  وتدريبه،  الطالب 

وينظر: الفوائد الضيائية: 102/2.
)3( املراد بوضع الضمري موضع امُلخرَب عنه، وضعه موضع إعرابه، أي يوضع موضعًا يعَرب فيه حماًل 
باإلعراب الذي ُأعرب به امُلخرَب عنه، وإن تقّدم أو تأّخر عن املكان الذي كان فيه امُلخرَب عنه لفظًا، 
مثاًل إذا أخربت بالالم عن )زيد( يف )رضبُت زيدًا(، قلت: )الضاربه أنا زيٌد(، بتقديم الضمري 

عىل الفاعل، مع أّن )زيٌد( امُلخرَب عنه، كان مؤّخرًا عنه.»منه سّلمه اهلل«.
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فال جيوز تأخريه، وال عن احلال والتمييز، فإّنام نكرتان، إاّل فيام شّذ من التمييز 
املعرفة، فال يمكن وضع الضمري موضعه، فاّن الضمري معرفة- كام سيجيء إن 

شاء اهلل تعاىل)1(- وغري ذلك مما يتعّذر فيه أحد الرشوط املذكورة.

ثّم اعلم أّنه ال خُيرب باأللف والالم إاّل عن االسم الذي يف اجلملة الفعلية، 
فإّن صلته ال تكون إاّل اسم الفاعل أو اسم املفعول)2(، ويمكن أن ُيستنبطا من 

الفعل دون االسم.

التي  االسمية  اجلملة  يف  والالم  باأللف)3(  خُيرب  أن  جيوز  ال  مل  قلَت:  فإن 
جزؤها اسم فاعل أو مفعول، كام تقول: يف )زيٌد قائٌم(، )القائُم زيٌد(؟

قلُت: قيل يف اجلواب)4(: إّن )القائم( الذي كان قبل اإلخبار، كان مفردًا، 
وبعد اإلخبار يصري مجلًة؛ ألّن فيه حينئٍذ ضمريًا راجعًا إىل املوصول)5(.

وأقول: هذا اجلواب ضعيٌف؛ ألّنا ال نسّلم أّن اجلملة قامت مقام املفرد، 
فاّن القائم مقام )قائم( هو )القائم( جمردًا عن الضمري. ولو سّلم فال ُنسّلم أّنه غري 

صحيٍح، /15و/ البّد له من دليٍل عىل أّنه يقع كثريًا يف الكالم.

)1( يأيت يف هذا الباب: خامتة يف أحكام بعض األسامء املنفردة: املقصد الثاين ص147.
)2( ينظر: الفوائد الضيائية: 103/2.

)3( يف »ش« و»ط«: )عن األلف(.
)4( القائل: عصام الدين، قاله يف حواشيه عىل رشح اجلامي عىل الكافية »منه سّلمه اهلل«.

قرى  )من  اسفرايني  يف  ولد  االسفراييني،  الدين  عصام  شاه،  عرب  بن  حممد  بن  إبراهيم  وهو 
خراسان(، وزار يف أواخر عمره سمرقند فتويّف هبا يف حدود )951هـ(، وقيل: )ت هـ 945(، 
الظنون:  الذهب: 359/7، كشف  وله تصانيف منها: )األطول(، و)ميزان األدب(. شذرات 

190/1، األعالم: 66/1.
)5( حاشية العصام عىل رشح املأل اجلامي: 178-177.
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بل احلّق يف اجلواب: أّنه ال خيلو إّما أن يكون املبتدأ هو امُلخرب عنه، أو ال، 
بل املخرب عنه هو اخلرب)1(، وذلك إذا كان املبتدأ صفًة حماّلًة بالالم، أو مذكورًة بعد 

مهزة االستفهام، أو حرف النفي، ملا سيجيء)2(.

فإن كان األول لزم دخول األلف والالم عىل الضمري، مثل: )زيٌد قائٌم(، 
فاّن الضمري جيب أن يقوم مقام )زيد(، فإذا ُأخرب عنه به لزم أن يقال: )اهلو قائٌم 

زيٌد(.

وعىل الثاين يلزم اجتامع األلفني والالمني، وعىل الثالث والرابع يلزم إّما 
تأخري االستفهام أو حرف النفي عن املوصول، أو بالعكس، والكّل يمتنع.

تّم حتقيق أسامء املوصول.

تتّمــة
ثّم اعلم أّن )ما( االسمية تكون موصولًة وموصوفًة واستفهاميًة ورشطيًة 
تكون  هل  )َمن(،  يف  اختلف  أّنه  إاّل  )َمن(،  وكذلك  يشٍء،  وبمعنى  وصفًة، 

موصوفًة وصفًة، أو ال؟)3( فقيل: ال)4(.

يكون  ما  بـ)باب  املرتجم  والعرشين  التاسع  الباب  يف   - سيبويه  ورّصح 
االسم فيه بمنزلة الذي يف املعرفة، إذا بني عىل ما قبله، وبمنزلته يف االحتياج إىل 

)1( يف »ط« و»ك«: )بل االسم اآلخر(.
)2( يأيت يف هذا الباب، الفصل الثالث ص50، واملقصد السابع ص164.

)3( كذا، والصواب: أتكون...ألّن )هل( ال يطلب هبا التصّور، بل ختتص بالتصديق. ينظر: األصول 
يف النحو: 59/2، واملفصل: 437، واإليضاح يف علوم البالغة: 136.

)4( ذكر ابن احلاجب أنّا ال تكون صفة، وال تأيت تامة، أي غري حمتاجة إىل الصفة والصلة، ينظر: 
الكافية: 35.
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احلشو، ويكون نكرًة بمنزلة رجل(- بكونا صفًة وموصوفًة أيضًا)1(.

]4[ اسم الفعل
ما وِضع ملعنى األمر، أو املايض)2(.

املصادر  من  أو  األصلية،  املصادر  من  منقوالً  يكون  أن  إّما  خيلو  ال  وهو 
التي أصلها أصواٌت، أو من الظرف، أو من اجلار واملجرور. واألول ال خيلو إّما 
أن يكون النقل فيه رصحيًا، بأن ُيستعمل حينًا مصدرًا، أو ال يكون رصحيًا. فهذه 

مخسة أقسام: 

األول: ما ُنقل عن املصادر األصلية، ويكون النقل فيه رصحيًا.

الثاين: /15ظ/ ما ُنقل عنها، ولكن ال يكون النقل رصحيًا.

الثالث: ما نقل عن املصادر التي أصلها الصوت)3(.

الرابع: ما ُنقل عن الظرف.

اخلامس: ما ُنقل عن اجلار واملجرور.

﴿َأْمِهْلُهْم  تعاىل:  كقوله  مصدرًا،  ُيستعمل  قد  فاّنه  )ُرويد(،  األول:  مثال 

)1( الكتاب: 2/ 105. ومقتىض كالم سيبويه أنّا تكون نكرة موصوفة، نحو قول الشاعر: 
وانِِح َأال ُربَّ َمْن قـلـبي لـه الل نـاِصٌح            وَمْن هو عندي يف الظِّباء السَّ

وتوصف بالنكرة، نحو: )مررت بَمن صالٍح(، أو بجملة، نحو: )هذا َمن أعرُف منطلٌق( عىل 
جعل )أعرف( صفًة، وتقول: )هذا َمن أعرُف منطلقًا( عىل جعل )أعرف( صلًة، ومل يذكر أّن 

)من( تكون صفة. ينظر: الكتاب: 109-106/2.
)2( ينظر: الكافية: 35.

)3( يف »ك«: )أصوات(.
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ُرَوْيَدًا﴾)1(.

مصدر  وهو  )َقوقاة()2(،  وزن  عىل  كان  مّلا  فاّنه  )َهيهات(،  الثاين:  مثال 
مصدرًا  ُيستعمل  مل  ولكن  مصدٌر)3(،  بأّنه  حكموا  )صّوت(،  بمعنى  )َقوقى(، 

أصاًل.

مثال الثالث: )َصْه(، فاّنه من املصدر الذي بمعنى السكوت، وأصل ذلك 
املصدر اسم الصوت.

مثال الرابع: )أمامَك(.

مثال اخلامس: )عليَك(.

 ثّم اعلم أّنا مّلا قّيدنا يف التعريف)4( األمر واملايض باملعنى، حيث قلنا: ما 
م أّن  م من توهَّ وضع ملعنى األمر أو املايض، ومل نقل لألمر أو املايض، دفعنا به توهُّ
اسم الفعل موضوٌع للفظ األمر أو املايض وصيغتهام، مثاًل )َصه( موضوع للفظ 
)اسُكْت(، و)ُرويد( للفظ )أمِهل(، و)َهيهات( للفظ )َبُعد(؛ ألّن هذا وهٌم، أال 
ترى أّن العريب القّح يتلّفظ بـ)َصه( وال خيطِر بباله، بل مل يسمع لفظ )اسُكت(، 

وكذلك )ُرويد(، وغري ذلك؟

ثّم اعلم أّن بعض أسامء األفعال بمعنى غري األمر أو املايض)5(، لكن أصله 

)1( سورة الطارق/17.
لسان  صاحت.  َأي  ُمَقْوِقيٌة،  فهي  البيض،  عند  وَقْوقاًة: صّوتت  قيقاًء  ُتَقْوقي  الدجاجة  َقْوَقِت   )2(

العرب- قوا- 206/15.
)3( ينظر: رشح الريض عىل الشافية: 371/2.

)4( أي: يف تعريف اسم الفعل »منه«. 
)5( يف »ش« و»ك«: )واملايض(.
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ْه( )1(، فاّن األول بمعنى )أتضّجُر(،  ذلك، أّما ما أصله املايض فهو مثل: )ُأف( و)أوَّ
والثاين بمعنى )أتوّجُع(، ومها مضارعان، لكّن أصل األول )تضّجرُت(، وأصل 
الثاين )توّجعُت( ُعِدل إليهام؛ ألّن املراد منهام اإلنشاء، واحلال أنسب باإلنشاء من 

املايض.

وأّما ما أصله األمر، فهو مثل: )َفجاِر(، و)َفساِق(، و)َقطاِم( و)َغالِب(، 
فاّن األول بمعنى الُفجور، ولكّن أصله )افُجْر(. والثاين بمعنى )فاسقة(، ولكن 

أصله )افُسْق(.

بمعنى  أصلهام  وألّن  أي:  ولذلك-  ملؤنث،  علامن  /16و/  واألخريان 
األمر- ُبنيا؛ ألّنام حينئٍذ مشاهبان ملا كان عىل وزن )َفعاِل( بمعنى األمر، كـ)َنزاِل( 

بمعنى )انِزل(، وزنًا وأصاًل.

ويف   ، مبنيٌّ احلجاز  أهل  لغة  ففي  للمؤنث؛  علاًم  كان  فيام  اختلفوا  ولكن 
الراء  ذوات   )3( ]من[  كان  فإن  وغريها،  الراء)2(  ذوات  اختلفت  متيم  بني  لغة 
فيعربونه)5(.  الراء  ذوات  غري   )4( ]من[  كان  وإن  احلجازيني،  يوافقون  فأكثرهم 

ولغة احلجازيني هي األفصح؛ ألّنا موافقٌة لـ)َفعاِل( بمعنى األمر عدالً ووزنًا.

وإّنام اختلف بنو متيم يف ذوات الراء؛ ألّنا من حيث إّن وزنا وزن غريها 

الواو  وتشديد  اهلاء  حذف  ومنها:  املخّففة،  الواو  وفتح  اهلمزة  ضّم  منها:  لغات،  )أّوه(  يف   )1(
املفتوحة.»منه سّلمه اهلل«.

، و)َطامِر( وهو املكاُن العايل.  )2( نحو: )َحضاِر( اسم كوكب، وبمعنى اْحرُضْ
)3( زيادة يقتضيها السياق.
)4( زيادة يقتضيها السياق.

والفوائد   ،143/2 الكافية:  رشح  يف  والبسيط   ،126/1 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:   )5(
الضيائية: 221/1.
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ثقيٌل،  حرٌف  الراء  إّن  حيث  ومن  حكمها)1(،  فحكمها  غريها،  معاين  ومعانيها 
فينبغي أن ُيعّلم بعالمٍة واحدٍة)2( لُيجرَب ثقُله. تّم التحقيق يف أسامء األفعال. 

]5[ املرّكب
اسٌم مركٌب من كلمتني بحيث صارا ككلمٍة واحدٍة، سواء كانت الكلمتان 
كانتا  وإذا  حكميٌة)3(.  واألخرى  حقيقيٌة،  إحدامها  أو  ُحكميتني،  أو  حقيقيتني، 
حقيقيتني فهو أعّم من أن يكونا اسمني، أو فعلني، أو حرفني، أو أحدمها اساًم 
حرفًا.  واآلخر  فعاًل  أحدمها  أو  حرفًا،  واآلخر  اساًم  أحدمها  أو  فعاًل،  واآلخر 
أو  اسٌم،  إّما  فاحلقيقي  ُحكمية.  واألخرى  حقيقية  إحدامها  كانت  إذا  وكذلك 

فعٌل، أو حرٌف. فقد حصل من ذلك ستة عرش قساًم: 

 األول: أن يكون كال اللفظني اسمني حقيقيني.

الثاين: أن يكون كالمها فعلني حقيقيني)4(.

ينظر:  إعراهبا.  وأعربت  و)زفر(،  )عمر(  نحو:  املعدولة،  األعالم  من  بغريها  قيست  إنّا  أي   )1(
البسيط يف رشح الكافية: 143/2، والفوائد الضيائية: 220/1. 

)2(  أي بالبناء عىل الكس، وقيل: إّنام يكون ذلك بإمالة فتحة املمنوع من الرصف إىل الكسة، يف 
األحوال الثالثة، فتكون مبنيًة عىل الكس للوزن والعدل املقّدر، وإّنام قّدروا العدل فيها حتصياًل 
و116/3،   126/1 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:  اإلمالة،  سبب  هو  الذي  الالزم  للكس 

والبسيط يف رشح الكافية: 143/2، والفوائد الضيائية: 221/1.
)3( مل أجده بلفظه، لكن ورد قريب منه يف الفوائد الضيائية: 118/2. 

)4( مّثل له بـ)تأبط رشًا(، ومعلوم أّنه مركٌب من اسم وفعل، بينهام نسبة قبل العلمية، وقد أخرجه 
اجلامي من حّد املركب؛ ألّنه قّيده بعدم وجود النسبة بني االسمني، قال يف حّد املركب: »كّل اسم 
حاصل من تركيب كلمتني حقيقًة أو حكاًم، اسمني أو فعلني أو حرفني أو خمتلفني، وجعلهام كلمة 
واحدة، ليس بينهام نسبة أصاًل، ال يف احلال، وال قبل الرتكيب«. الفوائد الضيائية: 118/2. ولعّل 
املصنف يشري إىل أّن املصدر قد يطلق عليه فعاًل وحدثًا وحدثانًا. ينظر: املصطلح النحوي: 139. 
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الثالث: أن يكون كالمها حرفني حقيقيني)1(.

الرابع: أن يكون األول اساًم، والثاين فعاًل حقيقيني.

اخلامس: عكس ذلك.

السادس: أن يكون األول اساًم، والثاين حرفًا حقيقيني.

السابع: /16ظ/ عكس ذلك.

الثامن: أن يكون األول فعاًل، والثاين حرفًا حقيقيني.

التاسع: عكس ذلك.

العارش: أن يكون اللفظ األول اساًم حقيقيًا، والثاين يكون لفظًا ُحكياًم.

احلادي عرش: أن يكون األول فعاًل حقيقيًا.

الثاين عرش: أن يكون األول حرفًا حقيقيًا.

الثالث عرش: أن يكون اللفظ الثاين اساًم حقيقيًا، واألول لفظًا ُحكميًا.

الرابع عرش: أن يكون الثاين فعاًل حقيقيًا.

اخلامس عرش: أن يكون الثاين حرفًا حقيقيًا.

السادس عرش: أن يكون اللفظان ُحكميني.

)1( مّثل له بـ)مخسة عرش(، وذكر اجلامي أّن )مخسة عرش( خارٌج عن احلّد، مع أنه من أفراد املحدود؛ 
ألّن بني جزئيه قبل الرتكيب نسبة العطف. الفوائد الضيائية: 118/2. وقال الريض: »اعلم أن 
مزج هذا  وإّنام  وتركيبهام،  االسمني  ملزج  الواو قصدًا  أصل مخسة عرش )مخسة وعرش( حذفت 
املعطوف باملعطوف عليه؛...ألّن االسمني معًا هاهنا عدٌد واحٌد، كعرشة، وكامئة،... وُبني األول 
لكونه حمتاجًا إىل الثاين، فشابه احلرف، وُبني الثاين، لتضّمنه احلرف العاطف«. رشح الريض عىل 

الكافية: 135/3. 
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إذا عرفت ذلك، فاعلم أّنه ال خيلو إّما أن يكون بني الكلمتني نسبٌة إضافيٌة، 
أم نسبٌة إسناديٌة، أم نسبُة العطف، أو ال يكون هناك نسبٌة أصاًل.

مثال األول: )عبُد اهللِ(.

مثال الثاين: )تأّبَط رّشًا(.

مثال الثالث: )مخسَة عرَش(، فإّن أصله مخسٌة وعرٌش.

مثال الرابع: )َبْعَلبك(.

الثانيان مبنيان إاّل اثني عرش لشبهه  فالقسامن األوالن معربان، والقسامن 
باملرّكب اإلضايف.

الثاين  وأّما  كالوسط،  فلكونه  األول)2(  أّما  مبنيان،  جزئيه  فاألول)1(: كال 
فألّنه متضّمٌن للحرف الذي هو مبنّي األصل.

وُيمنع  الثاين)3(،  ُيعرب  بعضها:  ففي  اللغات،  فيه  اختلفت  قد  والثاين: 
رصفه)4(، 

إذ ال موجب للبناء، وُيبنى األول)5( ملا ُذكر من أّنه كالوسط)6(.

)1( أي النوع األول من القسمني الثانيني املبنيني، نحو)مخسَة عرَش(. 
)2( أي: اجلزء األول »منه«. 
)3( أي: اجلزء الثاين »منه«. 

)4( هذا دليل اإلعراب، أما دليل منع رصفه، فسيأيت يف باب ما ال ينرصف، إن شاء اهلل تعاىل»منه«. 
يأيت ص 175، ومل يفصل أسباب منعه من الرصف هناك. 

)5( أي: اجلزء األول »منه«. 
ل: 522/1، ورشح الريض عىل الكافية:  )6( ينظر: الكتاب: 3/ 297، واإليضاح يف رشح املفصَّ
األشموين:  ورشح   ،120/2 الضيائية:  والفوائد   ،126/1 املسالك:  وأوضح   ،135/3
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ويف بعضها: ُيعربان، وُيضاف األول إىل الثاين، وُيمنع رصف الثاين)1(.

ويف بعضها: ُيعربان، وُيضاف األول إىل الثاين، وُيرصف الثاين)2(.

تّم القول يف املرّكبات.

]6[ الكناية
هي أن يعرّب عن معنى بلفٍظ ال يكون/17و/ رصحيًا يف ذلك املعنى)3(.

هلا مفهوٌم  يكن  مل  ومّلا  الكناية،  تقع  التي هبا  املبنية  األلفاظ  هنا  واملراد هبا 
واحٌد مشرتٌك بينها، مل يمكن أن ُتعرف، فلذلك نعرض عنه، ونعّدها فنقول: هي 

)كم، وكذا، وكأّين، وكيت، وذيت( )4(.

فالثالثة األُول للكناية عن العدد، واألخريان للكناية عن اجلملة واحلديث.

أّما  وخربية.  استفهامية،  قسمني:  عىل  )كم(  أّن  فاعلم  ذلك  عرفت  إذا 
االستفهامية فمعناها االستفهام عن العدد، واخلربية اإلخبار عن كثرة العدد)5(. 

و)كأّين( بمعنى )كم( اخلربية.

األول  أّما  إنشاءان؛  ألّنام  الكالم؛  صدارة  باملعنيني  لـ)كم(  أّن  واعلم 

.130/1
ل: 522/1، والفوائد الضيائية: 120/2. )1( ينظر: الكتاب: 3/ 296، واإليضاح يف رشح املفصَّ

ل: 522/1، ورشح ابن عقيل: 125/1،  )2( ينظر: الكتاب: 3/ 296، واإليضاح يف رشح املفصَّ
والفوائد الضيائية: 120/2، ورشح األشموين: 130/1.

)3( عرّب الشيخ الريض عن الكناية بنحو ذلك. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 147/3.
)4( اعلم أّن )كيت(، و)ذيت(، كاًل منهام تستعمل مع العطف وبدونه، يقال: )قال زيٌد كيت وكيت(، 

و)قال كيت كيت(، وكذا )قال ذيت وذيت(، و)قال ذيت ذيت(. »منه سّلمه اهلل«. 
)5( املراد باإلخبار عنه اإلعالم واإلشعار به، ال الذي ال جيامع اإلنشاء، وال ينايف ما بعده »منه«. 
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فهو إلنشاء االستفهام، وأّما الثاين فهو إلنشاء التكثري، وهلام مميٌز، فمميز األول 
منصوٌب، والثاين جمروٌر.

وإذا التبس مميزمها بمفعول الفعل الذي بعدمها ُأدخل عليه )ِمن()6(، كام 
بينًة،  آيًة  آتيناهم  فاّنه لو قيل: كم  َبيِّنٍَة﴾)7(،  آَيٍة  ِمْن  آَتْينَاُهْم  يف قوله تعاىل: ﴿َكْم 

اللتبس أّنه ال يعلم أأّنه ممّيز لـ)كم(، أم مفعول لـ)آتينا(، فلذلك أتى بـ)ِمن(.

واعلم أّنه ال خيلو إّما أن يكون بعد )كم( اسٌم أو فعٌل مشتغٌل عنه بضمريه، 
أو متعّلقه، أم ال. فعىل األول يرفع )كم( حماًل، وجيب أن ُينظر إىل املميز أهو ظرٌف 

أم ال، فان كان ظرفًا فهو خرٌب، وما بعده املبتدأ، وإاّل فهو مبتدأ وما بعده خربه.

فان كان  املميز،  إىل  أيضًا  فيه  ُينظر  أن  الثاين فهو منصوٌب، وجيب   وعىل 
ظرفًا فهو مفعوٌل فيه زماين أو مكاين، وإاّل فان كان مصدرًا فهو مفعوٌل مطلق، 

وإاّل فهو مفعوٌل به، وإن كان/17ظ/ قبل )كم( جاّر اساًم أو حرفًا جيّر)8(.

يكون  أن  جُتّوز  فكيف  الكالم،  أّن هلام صدارة  قلت سابقًا  أما  قلَت:  فإن 
قبلهام جاّر؟ 

قلُت: اجلاّر مع املجرور كلمٌة واحدٌة، ال يمكن أن يتقّدم الثاين عىل األول، 
فكأّنام مع جاّرمها كلمٌة واحدٌة هلا صدارة الكالم، فال تنايَف بني الكالمني.

ثّم اعلم أنه قد حُيذف مميز )كم( إذا كان هناك قرينٌة تدّل عليه، كقولك: 
)كم مالك؟(، و)كم رضبت؟(، فإّن احلال هنا يدّل عىل أّن املراد )كم درمهًا، أو 

درهٍم مالك؟(، أو )كم رضبًة؟ أو مرٍة، أو رجاًل، أو رجٍل رضبت(. 

)6( )ِمن( هذه بيانية، ولذلك أدخلت عىل املميز، ألنّا ترفع اإلهبام »منه سّلمه اهلل«. 
)7( سورة البقرة/211.

)8( جير )كم( »منه«. 
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األول  املثال  احتمل  وقد  املميز،  تعيني  عىل  القرينة  تدّل  كيف  قلَت:  فإن 
احتاملني، والثاين ثالثة)1(؟ 

قلُت: يكفي يف القرينة أن تدّل عىل تعنٍي ما، وهنا كذلك، إذ يعلم أّن املميز 
ليس إاّل االثنني يف األول، والثالثة يف الثاين. 

]7[ الصوت
مّلا كان له أفراٌد، ال يمكن تعريف املجموع بواحٍد)2(، نقول: ال خيلو إّما أن 
يبقى عىل أصله، أو ال، بل ُنقل إىل املصدر، وإذا ُنقل إىل املصدر، فال خيلو إّما أن 

ُنقل إىل اسم الفعل، أم ال)3(.

والباقي عىل أصله، ال خيلو إّما أن ُيصّوت به اإلنسان لعروض معنًى له، 
أو ُيصّوت به للحكاية عن صوٍت آخر، أو ُيصّوت به لزجر حيواٍن، أو دعائه)4(، 

وعىل التقادير مبنية إاّل ما كان بمعنى املصدر.

)1( أي: ملميز )كم( يف: )كم مالك( احتامالن؛ النصب عىل تقدير )كم( استفهامية، واجلر عىل تقدير 
)كم( خربية، وذكر اجلامي أّن إعراب )كم( يف هذا املثال: مبتدأ، ومالك: خربه. ويف )كم رضبت( 
املصدرية،  أو  الظرفية،  عىل  منصوبًة  والثاين  األول  االحتامل  يف  )كم(  تكون  احتامالت؛  ثالثة 
بت(. والثالث: أن تكون )كم(  والتقدير: )كم مّرًة أو مرٍة رُضبت(، أو)كم رضبًة أو رضبٍة رُضِ
منصوبة عىل املفعولية، بتقدير: )كم رجاًل أو رجٍل رَضبَت(. ينظر: الفوائد الضيائية: 131/2. 

)2( حّده ابن احلاجب بقوله: »كّل لفٍظ ُحكي به صوٌت، أو ُصّوت به للبهائم«. الكافية: 35.
للتعّجب،  )واها(  فعل:  اسم  ترص  ومل  املصدرية،  ولزمت  املصادر،  باب  إىل  نقلت  التي  مثال   )3(
و)مه(،  )صه(،  فعل:  اسم  وصارت  املصدرية،  تلزم  مل  التي  ومثال  املصادر.  حكم  وحكمه 

وحكمهام حكم أسامء األفعال. ينظر: الفوائد الضيائية: 115/2.
املتعّجب. ومثال احلكاية:  أو  له: )آه( للمتوّجع،  به اإلنسان ملعنًى يعرض  الذي ُيصّوت  )4( مثال 
و)َنّخ(  اخليل،  لزجر  )َهال(  والدعاء:  الزجر  أصوات  ومثال  الغراب.  صوت  حلكاية  )غاق( 

إلناخة البعري. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 119-117/3.
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]8[ الظروف املبنية
)حيث(،  ومنها:  اإلضافة)1(،  املقطوعة  الظروف  أعني  الغايات،  منها 
و)إذ(، و)إذا(، و)أين(، و)أّنى(، و)متى(، و)أّيان(، و)كيف(، و)ُمذ(، و)ُمنذ(، 

و)َلدى(.

الالم  وفتح/18و/  النون،  وسكون  الدال  وضّم  الالم  بفتح  و)لدن( 
الالم  وضّم  النون،  وسكون  والدال  الالم  وفتح  النون،  وكس  الدال  وسكون 

وسكون الدال وكس النون.

و)لد( بضّم الالم وسكون الدال، وفتح الالم وسكون الدال، وفتح الالم 
وضّم الدال. و)َقّط وَعوُض(. ومثلها يف البناء )مثل( و)غري( مع )ما( و)أن()2(.

)1( نحو: قبُل، وبعُد، واجلهات السّت، إذا قطعت عن اإلضافة. البسيط يف رشح الكافية: 173/2.
)2( نحو: )قيامي مثلام قام زيد(، و) قيامي مثل أن يقوم زيد(، أو)مثل أّنك تقوم(، ملشاهبتهام الظروف 
املضافة إىل اجلملة، نحو: )إذا( و)حيث(، وجيوز إعراهبام لكونام اسمني مستحّقني لإلعراب. 

الفوائد الضيائية: 147/2.



]املعرب من األسامء[ 

 إذا عرفت كّل ذلك، فاعلم أّن األسامء كّلها مبنيات ومعربات، إّما مرفوعٌة 
ُعلم ممّا  أو تقديرًا أو حماًل، واللفظّي والتقديرّي قد  أو منصوبٌة أو جمرورٌة لفظًا 
سلف)1(، واملحيّل ما يكون للمبنيات؛ ألّنا ال تقبل اإلعراب أصاّل، ال لفظًا وال 

تقديرًا، بل تقع يف حمل اإلعراب، فلذلك وضعنا ثالث مقاالت لبيانا)2(: 

املقالة األوىل: يف املرفوعات

املرفوع: كّل ما فيه عالمة الفاعل)3(- أعني الضّم، أو الواو، أو األلف- 
كام مّر مفّصاًل)4(.

وهو عىل ثامنية أقسام: الفاعل، مفعول ما مل ُيسّم فاعله، املبتدأ، اخلرب، خرب 
)إّن( وأخواهتا، خرب )ال( لنفي اجلنس، اسم )ما( و)ال( املشّبهتني بـ)ليس(، اسم 

)كان( وأخواهتا،  ولذلك رّتبنا هذه املقالة عىل ثامنية فصول: 

)1( تقّدم يف مقدمة املؤلف ص 18-6.
)2( )لبيانا( مل ترد يف »ش«. 

)3( احلّد هبذا اللفظ خاص باملؤلف، ويف الكافية: هو ما اشتمل عىل علم الفاعلية. الكافية: 14.
)4( تقّدم يف مقدمة املؤلف ص10 وما بعدها.
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الفصل األول: يف الفاعل
الفاعل: ما قام به الفعل، وُأّخر عنه لفظًا أو تقديرًا)1(، نحو: )زيد( يف )قام 
زيٌد(،  غالَمُه  )رضب  جاز  ولذلك  فاصل؛  بال  بعده  يكون  أن  واألصل  زيٌد(. 
فإّنه حينئٍذ، وإن تقّدم الضمري عىل مرجعه لفظًا، لكنّه مؤّخر تقديرًا وُرتبًة؛ ألّن 

التقدير عىل ما هو األصل )رضب زيٌد غالَمُه(، وذلك جائٌز.

الضمري  يكون  حينئٍذ  فإّنه  زيدًا(،  غالُمُه  )رضب  /18ظ/  يمتنع  ولكن 
جّوزه  ولكن  اجلمهور،  عند  جائٍز  غري  وهو  وتقديرًا،  لفظًا  مرجعه  عىل  مقّدمًا 
األخفش)2( وابن جنّي)3(، متمّسكني)4( بقول الشاعر)5(:                      ]الطويل[  

)1( مل يرد حّد الفاعل هبذا اللفظ يف كتب النحويني املتقدمني.
نحوي،  احلسن،  أبو  بالوالء،  املجاشعي  مسعدة  بن  سعيد  وهو  األوسط،  األخفش  به  يريد   )2(
)215هـ(.  سنة  تويّف  القرآن(،  معاين  )تفسري  منها:  كتبًا،  وصنف  سيبويه،  عن  أخذ  برصي، 
ينظر: إنباه الرواة: 36/2، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة: 145، وبغية الوعاة: 590/1، 

واألعالم: 101/3.
)3( هو عثامن بن جني املوصيل، أبو الفتح، من أئمة النحو واألدب والترصيف، ولد باملوصل، من 
تصانيفه: اخلصائص، ورس صناعة اإلعراب، واملحتسب، تويّف ببغداد سنة )392هـ(. ينظر: إنباه 
الرواة: 335/2، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة: 194، وبغية الوعاة 132/2، واألعالم: 

.204/4
)4( قال البغدادي: »وممن ذهب مذهبهام أبو عبد اهلل الطوال من الكوفيني، وابن مالك يف التسهيل 
اجلرجاين  القاهر  عبد  اإلمام  ونرص  األلفية،  رشح  يف  الشاطبي  عليه  الرّد  يف  وأطال  ورشحه، 
مذهب األخفش يف املسائل املشكلة«. خزانة األدب: 277/1. وينظر: اخلصائص: 294/2، 
ورشح الريض عىل الكافية: 188/1، وأوضح املسالك: 125/2، ورشح ابن عقيل: 493/1، 

ورشح التسهيل: 135/2. 
)5( البيت أليب األسود الدؤيل، وهو ظامل بن عمرو، وقيل: عمرو بن ظامل، الدؤيل الِكناين، ويل إمارة 
البرصة يف خالفة أمري املؤمنني عيل7، وشهد معه صّفني، ورسم له أمري املؤمنني7 شيئًا من ُأصول 
النحو، فكتب فيه، ونّقط امُلْصَحف ُنَقط اإلعراب، وله ديوان مطبوع، ُتويّف سنة )69هـ(. ينظر: 
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حاتٍِم بــَن  َعـــِديَّ  َعنِّي  ــُه  ربُّ ــَزى  َج
َفَعْل)1( وَقْد  العاوياِت  الكالِب  َجزاَء 

وقوله:                                                                                               ]البسيط[

َجــَزى َبــنُــوُه َأَبــا الــَغــْيــاَلِن َعــْن  كِــَر
ر)2( ــَزى ِســنـِـامَّ َوُحــْســِن فِــْعــٍل َكــاَم جُيْ

معجم الشعراء: 240، والوايف بالوفيات: 305/16، واألعالم: 3/ 236.
)1( ورد البيت يف ملحقات ديوان أيب األسود: 401، وينظر: املقاصد النحوية: 232/2، وخزانة 

األدب: 277/1.
وهو غري منسوب يف أمايل ابن الشجري: 153/1، ورشح املفصل: 76/1، ورشح الريض عىل 
الكافية: 188/1، والبسيط يف رشح الكافية: 270/1، ورشح شذور الذهب: 175، و178، 
واملطول:  ا/496،  عقيل  ابن  ورشح   ،489 الشواهد:  وختليص   ،125/2 املسالك:  وأوضح 

120، والفوائد الضيائية: 256/1، ورشح األشموين: 196/2.
ونسبه ابن جني يف اخلصائص: 294/2، إىل النابغة الذبياين، لكن املروي عن النابغة هو: 

جزى الل عبسًا يف املواطن كلها            جزاَء الكالِب العاوياِت وقد فَعْل
الذبياين، وقيل:  النابغة: 191. وقال املفّضل بن سلمة: »ُروي هذا الشعر للنابغة  ينظر: ديوان 
إّنه لعبد اهلل بن مهارق- بضّم اهلاء وآخره قاف- وهو أحد بني عبد اهلل بن غطفان، وليس يف 
هذا الشعر شاهٌد ملا نحن فيه«. الفاخر: 230، وينظر: ختليص الشواهد: 488، وخزانة األدب: 

.283/1
)2( البيت لسليط بن سعد، ومل أعثر له عىل ترمجة. وقد نسب إليه يف: األغاين: 2/ 423، ومعجم 
 ،120 واملطول:   ،92/2 واملنتظم:   ،152/1 الشجري:  ابن  وأمايل   ،516/2 استعجم:  ما 
وخزانة   ،66/1 اهلوامع:  ومهع   ،193/2 األشموين:  ورشح   ،237/2 النحوية:  واملقاصد 

األدب 1/ 293 و294.
وهو غري منسوب يف رشح التسهيل: 135/2، ورشح ابن عقيل: 109/1، وختليص الشواهد: 

489، وصبح األعشى: 285/2.
وِسناِّمر: بناٌء رومّي، قيل: إّنه بنى اخلورنق للنعامن بن امرئ القيس، فقتله لئال يعمل لغريه مثله، 
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وقوله)1(:                                                                                         ]السيع[

ُمْصَعبا ــُه  ــاُب ــَح َأْص َعـــَى  ــا)2(  ــ مَلَّ
بِــَصــاْع)3( َصاعًا  الَكْيَل  إَِلــْيــِه  َأدَّى 

وقوله)4(:                                                                                         ]الطويل[

َقوُمُه َهل َيلوَمنَّ  ِشعري  َليَت  َأال 
جانِِب)5( َجرَّ ِمن ُكلِّ  ما  َعىل  ــريًا  ُزَه

ورضبت به العرب املثل يف سوء املكافأة، ينظر: مجهرة األمثال: 305/1 -306، وفصل املقال 
يف رشح كتاب األمثال: 386، وجممع األمثال: 1/ 159.

)1( القائل هو السفاح بن بكري بن معدان الريبوعي، روى له صاحب )املفضليات( قصيدة يف رثاء 
حييى بن شداد بن ثعلبة، من بني يربوع، وكان حييى قد قتل مع مصعب بن الزبري، وهذا البيت 

من تلك القصيدة، تويّف بعد سنة )71 هـ(. ينظر: األعالم: 104/3.
)2( يف النسخ: )ومّلا(.

)3( ُنسب البيت إىل السفاح يف: املفضليات: 323، وخزانة األدب: 289/1. وُروي غري منسوٍب 
يف رشح الريض عىل الكافية: 189/1، واملطول: 120، وصبح األعشى: 285/2. . وروايته 

يف املفضليات: 
ملـَّا َجاَل اخُلالَُّن عـن ُمْصـَعٍب           َأدَّى إِليه الَقْرَض صاعًا بَِصاْع

وحينئٍذ ال شاهد يف البيت عىل مسألة عود الضمري عىل متأخر لفظًا ورتبًة.
ومعنى: أّدى إليه الكيَل صاعًا بصاٍع، أّنه كافأ إحسانه بمثله، إذ وىف حييى مُلْصعب حّتى ُقتِل معه، 
ويف املثل: جزيته كيَل الصاع بالصاع. إذا كافأَت اإلحساَن بمثله، واإلساءَة بمثلها. ينظر: جممع 

األمثال: 1/ 168.
مرة  بن  أيب خراش: خويلد  أخو  اهُلذيل، شاعر جاهيل،  الِقْردي  ُمّرة  بن  ُجندب  أبو  القائل هو   )4(

اهلذيل، ينظر: الشعر الشعراء: 652/2، وأنساب االرشاف: 247/11.
البيت منسوبًا إىل أيب جندب يف ديوان اهلذليني: 87/3، ورشح أشعار اهلذليني: 349،  )5( روي 
التسهيل:  ورشح   ،189/1 الريض  رشح  يف  منسوب  غري  وهو   .291/1 األدب:  وخزانة 
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فإّن الضمري يف )رّبه( يف البيت األول راجٌع إىل )عدّي( املتأّخر عنه لفظًا 
ويف  كذلك.  عنه  املتأّخر  الغيالن(  )أيب  إىل  الثاين  البيت  يف  )بنوه(  ويف  وتقديرًا. 
إىل  الرابع  البيت  يف  )قومه(  ويف  )مصعب(.  إىل  الثالث  البيت  يف  )أصحابه( 

)زهري(.

واجلواب: أّنا ال نسّلم أّن ضمري )رّبه( راجٌع إىل )عدّي(، بل إىل مصدر 
ُهَو  املفهوم منه، أي: )جزى رّب اجلزاء(، كام يف قوله تعاىل: ﴿اْعِدُلوْا  )جزى( 

َأْقَرُب لِلتَّْقَوى﴾)1(، أي: العدل)2(.

وأيضًا ال نسّلم أّن الضمري يف )بنوه( راجٌع إىل )أيب الَغيالن(، بل إىل اجلزاء 
وابن اجلزاء، بمعنى )َمن ُيالزم اجلزاء، كاالبن ُيالزم أباه(، ولذلك يقال للُغراب: 

ابن َدأية؛ ألّنه ُيالزم دأيَة البعري)3( إذ أدبر.

وأيضًا ال نسّلم أّن ضمري )أصحابه( راجٌع إىل )مصعب( بل إىل )العصيان( 
املفهوم من )عىص(. وأّن الضمري يف )قومه( إىل )زهري(، بل إىل )اللوم( املفهوم 

من )يلومّن( /19و/.

135/2، واملطول: 121، وصبح األعشى: 286/2.
وزهري: من بني حليان، وجّر: جنى، أي جّر عىل نفسه جرائر من كّل جانب، قيل يف سبب الشعر: 
إّنه مرض أبو جندب، وكان له جار من خزاعة، اسمه خاطم، فقتله زهري اللحياين، وقتل امرأته، 
فلاّم برأ أبو جندب من مرضه، خرج من أهله يف اخللعاء من بكر وخزاعة، عىل بني حليان، فقتل 
فيهم، وسبى من نسائهم وذراريم. ينظر: رشح أشعار اهلذليني: 349 -353، وخزانة األدب: 

.292-291/1
)1( سورة املائدة/8.

)2( ينظر: الكشاف: 598/1.
َتَمع ما بني الَكتَِفنْي من كاِهل البعري خاّصًة...وابُن َدْأَيَة: الُغراب،  ْأَيِة: هي َفقار الكاِهل يف جمُْ )3( الدَّ

بِِر فَينُْقرها. لسان العرب: 247/14. ُسّمي بذلك؛ ألَّنه يقع عىل دْأية الَبعري الدَّ
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وقيل يف اجلواب)1( عن البيت الثاين والرابع: إّنام شاذان ال يقاس عليهام)2(، 
وال وجه له إذا قام ما ذكرناه.

]مواضع تقديم الفاعل عىل املفعول وجوبًا[ 
إذا عرفت ذلك فاعلم أّنه جيب تقديم الفاعل عىل املفعول يف أربعة مواضع: 

 األول: إذا كان إعراهبام تقديريًا، وال تكون قرينة عىل تعنّي أحدمها للفاعلية 
واآلخر للمفعولية، ليتعني الفاعل عند السامع، إذا علم هذه القاعدة، كقولك: 
القرينة هنا  فاّن   ،)4( الكمثرى حييى(  )3(، بخالف )أكل  )رضب موسى عيسى( 

موجودٌة عىل أّن الفاعل )حييى(، و)الكمثرى( مفعول.

االنفصال،  جيوز  ال  إذ  بالفعل،  متصاًل  ضمريًا  الفاعل  كان  إذا  الثاين: 
كقولك: )رضبُت زيدًا(. 

الثالث: إذا كان املفعول واقعًا بعد )إاّل(، فاّنه لو ُقّدم عىل الفاعل الختّل 
املقصود، مثاًل إذا قيل: )ما رضب زيٌد إاّل عمرًا(، فاملقصود حرص ضاربية زيد 
املفهوم حرص مرضوبية  كان  زيٌد(،  إاّل  )ما رضب عمرًا  قيل:  وإذا  عىل عمرو، 

عمرو يف زيد، فينعكس املقصود.

هذا إذا ُقّدم املفعول دون )إاّل(، وأّما إذا ُقّدم مع )إاّل( فال حمذور، مثل: 
)ما رضب إاّل عمرًا زيٌد(، فاّن املفهوم منه هو املفهوم من قولنا: )ما رضب زيٌد 

إاّل عمرًا( فاّن املحصور عليه هو املذكور بعد )إاّل(. 

)1( القائل سعد امللة والدين التفتازاين، قاله يف رشح تلخيص املفتاح »منه دام ظالله العايل«. 
)2( املطول/ رشح تلخيص املفتاح: 121، وينظر: خزانة األدب: 281-280/1.

)3( ال قرينة هنا سوى الرتبة، فيجب تقديم الفاعل.
)4( القرينة هنا اإلسناد، وهو معلوم يف حال تقّدم الفاعل أو تأّخر.
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الرابع: أن يكون مذكورًا بعد معنى )إاّل(- أعني )إّنام(- والدليل هو الذي 
ذكرناه يف )إاّل(.

]حذف عامل الفاعل[ 
إذا حتّققت هذا، فاعلم أّنه قد حُيذف عامل الفاعل، إذا كان جوابًا لسؤاٍل 
حُمّقٍق، كقولك يف جواب َمن قال: َمن قام؟ )زيٌد(. أو ُمقّدر، كقوله)1(:       ]الطويل[

لُِيْبَك يزيُد ضارٌع خلصومٍة            وُمتبٌط ممّا ُتطيُح الطوائُح)2(

ي بن َضمرة الدارمي، يرثي فيها أخاه يزيد، وقد وقع يف نسبته  )1( البيت من قصيدة لنهشل بن َحرِّ
اختالف كثري، فنسب إىل احلارث بن َنيك النهشيل، ولبيد بن ربيعة، ورِضار بن َنشل، واحلارث 
ي«،  د بن رِضار، واملهلهل بن ربيعة. قال البغدادي: »الصواب أّنا لنَهشل بن َحرِّ بن رِضار، وُمَزرِّ

ونسبها العيني إليه أيضًا.
وَنشل شاعٌر خمرضٌم، عّده اجلمحي يف الطبقة الرابعة من فحول اإلسالم، وكان من خري بيوت 
طبقات  نحو)45هـ(.ينظر:  تويّف  حروبه،  يف  عليًا7  وصحب  النبي6،  يَر  ومل  أسلم  دارم،  بني 
فحول الشعراء: 583/2، والشعر والشعراء: 622/2، واإلصابة: 501/6، وخزانة األدب: 

312/1، واألعالم: 49/8.
جامع  وقال  امللحقات-،   -232 لبيد:  وديوان   ،59 وشعره:  حري-حياته  بن  نشل  ينظر:   )2(
 ،288/1 سيبويه  وكتاب  ي«،  َحرِّ بن  لنَهشل  أّنا  األبيات  هذه  نسبة  يف  »الصواب   : الديوان: 
ورشح   ،198/1 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،86/17 الطربي:  وتفسري  و398،  و366، 
شواهد اإليضاح: 94، ورشح املفصل: 80/1، واملقاصد النحوية: 204/2، وخزانة األدب: 

303/1، و313، و139/8.
القرآن:  وإعراب   ،474/3 النحو:  يف  واألصول   ،282/3 املقتضب:  يف  منسوب  غري  وهو 
ابن  وأمايل   ،41 واملفصل:   ،230/1 واملحتسب:  و424،   ،353/2 واخلصائص:   ،76/2
وختليص   ،93/2 املسالك:  وأوضح   ،276/1 الكافية:  رشح  يف  والبسيط   ،447 احلاجب: 
اهلوامع:  ومهع   ،155/2 األشموين:  ورشح   ،261/1 الضيائية:  والفوائد   ،478 الشواهد: 

.160/1
والضارع من الرضاعة: اخلضوع، والتذلل، يعني: يبكيه من يعجز عن مقاومة اخلصامء، فيقصده 
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فاعٌل  حينئٍذ  )ضارٌع(  فاّن  للمفعول،  مبنيًا  )لُيبَك(  ُقرئ  إذا  /19ظ/   
لفعٍل مقّدٍر، جوابًا لسؤال مقّدر، كأّنه مّلا قال: )ولُيبَك يزيُد(، سأل سائل فقال: 
َمن يبكيه؟ فقال يف اجلواب: يبكيه ضارٌع. وأّما إذا ُقرئ )لَيبِك( مبنيًا للفاعل، 
فـ)ضارٌع( فاعٌل له، وليس ممّا نحن فيه. ثّم اعلم أّنه قد حُيذف الفعل مع الفاعل، 

كقولك يف جواب َمن قال: أقام زيٌد؟ )نعم(. 

الفصل الثاين: يف مفعول ما ل ُيسّم فاعله
وهو كّل مفعوٍل ُحذف فاعله، وأقيم هو مقامه)1(.

وجيب أن ُتغرّي صيغة الفعل، فإن كان ماضيًا ُضّم أوله وُكس ما قبل آخره، 
وإن كان مضارعًا ُضّم حرف مضارعه وُفتح ما قبل آخره.

ثّم اعلم أن مجيع املفاعيل صاحلٌة ألن تقوم مقام الفاعل إاّل أربعة: 

األول: املفعول الثاين من باب )علمُت(.

الثاين: املفعول الثالث من باب )أعلمُت(.

الثالث: املفعول له بال الم.

الرابع: املفعول معه.

املهلكات  والطوائح:  هتلك،  وُتطيح:  معرفٍة،  غري  من  يسأل  الذي  واملختبط:  النرصة.  لطلب 
من  الزيادة  حذف  عىل  فجمعه  )مطيحة(،  مجع  أو)املطيحات(  والقياس)املطاوح(  واملقاذف، 
َياَح َلَواِقَح ﴾ ]احلجر/22[ أي )مالقح(، مجع )ملقحة(.  الفعل، مثل قوله تعاىل: ﴿َوَأْرَسْلنَا الرِّ
يعني: ويبكيه أيضًا املحتاج إلهالك املهلكات ماله وما يتوسل به إىل حتصيل املال، فيقصده للرفد 
والعطاء. ينظر: رشح شواهد اإليضاح: 94-95، أمايل ابن احلاجب: 447، واملقاصد النحوية: 

205/2-206، وخزانة األدب: 307/1.
)1( ينظر: الكافية: 15.
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أّما األول: فألّنه مسنٌد إىل املفعول األول إسنادًا تاّمًا، ولو ُأسند إليه الفعل، 
، وهو ممنوٌع. وإسناده أيضًا تاّم، لزم أن يكون يشٌء مسندًا ومسندًا إليه بإسناٍد تامٍّ

 وأّما الثاين: فهو أيضًا كذلك.

وأّما الثالث: فألنه يلتبس، إذ النصب عالمٌة لكونه مفعوالً له.

يدّل عىل االنفصال عن  املفعول معه  الذي يف  )الواو(  الرابع: فألّن  وأّما 
الفعل، وإقامة الفاعل يدّل عىل االتصال، وبينهام تناٍف.

ثّم اعلم أّن املفعول به أوىل من سائر املفاعيل؛ ألّنه ال يتّم الفعل بدونه، كام 
ال يتّم بدون /20و/ الفاعل؛ ولذلك إذا وجد مع غريه ُأوثر عليه)1(، أّما إذا مل 
يكن فاجلميع سواٌء، وكذا املفعول األول من باب )أعطيت( أوىل من الثاين؛ ألّنه 

فاعل باعتبار أّنه آخٌذ بخالف الثاين.

ثّم اعلم أّن احلّق أّن مفعول ما مل ُيسّم فاعله فاعٌل حقيقٌة، إذ يصدق عليه 
الفعل املجهول،  إليه  أّنه ُأسند  ب زيٌد(  تعريفه؛ ألّنه يصدق عىل )زيد( يف )رُضِ

أعني املرضوبية، وهي قائمٌة به، والفعل مقّدم عليه.

الفصل الثالث: يف املبتدأ
وهو االسم املعمول بالعامل املعنوي دون اللفظي، أو الصفة املذكورة بعد 

حرف النفي، أو االستفهام)2(.

فاألول مثل: )زيٌد قائٌم(.

)1( أي: اختري»منه«. 
)2( مل أجده هبذا اللفظ، ويف الكافية: هو االسُم املجرُد عن العوامل اللفظية مسندًا إليه، أو الصفُة 

الواقعُة بعد حرف النفي وألف االستفهام. الكافية: 15. 
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والثاين مثل: )ما قائٌم الزيدان(.

والثالث مثل: )أقائم الزيدان؟(.

ثّم أّنه إن كان صفًة مفردًة، واخلرب أيضًا مفردًا، مثل: )أقائٌم زيٌد؟(، أو)ما 
قائٌم زيٌد(. فالعبارة حتتمل احتاملني: 

األول: أن تكون تلك الصفة مبتدأ، واالسم فاعاًل له قائاًم مقام اخلرب. 

والثاين: أن يكون االسم مبتدأ، والصفة خربًا له.

فإن قلَت: هاّل جاز أن تكون الصفة مبتدأ، واالسم خربه، ال قائاًم مقامه؟

قلُت: ألّن الصفة نكرٌة، وسيجيء- إن شاء اهلل تعاىل- أّن األصل يف أول 
تلك  ُتؤثر عىل  أن  معرفٌة، وجب  هناك  كان  فإذا  معرفًة،  يكون  أن  املبتدأ  أقسام 

الصفة النكرة، وأيضًا سيجيء أّن أصله أن يكون اساًم)1(.

فإن قلَت: ما تقول يف )أقائم الزيدان؟(، أال جيوز فيه األمران؟

مبتدأ،  الصفة  تكون  أن  وهو  األول،  غري  له  احتامل  ال  بل  ال،  قلُت: 
مشتقًا  كان  إذا  اخلرب  ألّن  وذلك  اخلرب/20ظ/؛  مقام  قائاًم  فاعاًل،  و)الزيدان( 

جيب أن يطابق املبتدأ، وهنا ليس كذلك. 

فإن قلَت: ما تقول يف )أقائامن الزيدان؟(، و)أقائمون الزيدون؟(.

خربًا؛  والصفة  مبتدأ،  االسم  يكون  أن  وهو  الثاين،  إاّل  حيتمل  ال  قلُت: 
وذلك ألّن الفعل جيب إفراده سواء كان الفاعل مفردًا أو مثنًى أو جمموعًا، عىل 
بوا( ضمرٌي؛ ألّنه حينئٍذ يلزم  با( والواو يف )رَضَ ما هو احلّق من أّن األلف يف )رَضَ

)1( يأيت الحقًا يف هذا الفصل ص52، أّن للمبتدأ أصواًل ثالثة: األول: أن يكون مقّدمًا عىل اخلرب.
الثاين: أن يكون معّرفًا. الثالث: أن يكون اساًم غري صفٍة. 
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اجتامع الفاعلني عىل فعٍل واحٍد، وهو ممنوٌع، وُشّبهت الصفات بالفعل يف ذلك.

ابتدأته  بأّنه: كّل اسٍم  املبتدأ  أّن بعضهم)1( عّرف  إذا علمت ذلك، فاعلم 
التعريف  هذا  بني  شقاق  وال  تقديرًا)2(.  أو  لفظًا  اللفظية  العوامل  عن  وعرّيته 

والذي ذكرنا إاّل بزيادة لفظة )كّل( و)ابتدأته(. 

فإن قلَت: بنّي يل أّن هذين القيدين، أجيب أن ُيذكرا، فيكون هذا التعريف 
منهام،  يشٌء  جيب  ال  أم  فينعكس،  ُيذكرا  ال  أن  جيب  أم  باطاًل،  وتعريفك  حقًا، 

فيكونان لغوين ال يرّضان التعريف وال ينفعانه، أم تفّصل؟

قلُت: بل نفّصل)3(، فاألول- أعني لفظة )كّل(- خمّلٌة جيب أن ال ُتذكر، 
والثاين لغٌو ال يرّض وال ينفع.

أفرادها  النظر عن  للامهّيات)4( مع قطع  إّنام هو  التعريف  أّما األول فألّن 
عمومًا وخصوصًا، والكلية تنايف ذلك، بل ُتفيد عموم األفراد وشموهلا.

نقّيد فيه هبذا  الذي اخرتنا صحيٌح، ومل  التعريف  الثاين فظاهٌر؛ ألّن  وأّما 
القيد. 

؛ ألّنه يصرّي التعريف تعريفًا لليشء بنفسه، وهو  فإن قلَت: هذا القيد خملٌّ
ممنوٌع؛ وذلك ألّن املبتدأ مشتٌق من االبتداء، وأصل املعنى واحٌد.

)1( البعض: صاحب أرسار العربية»منه دام ظالله العايل«.
)2( أرسار العربية: 66. وفيه: كّل اسم عّريته من العوامل اللفظية لفظًا أو تقديرًا. وورد التعريف 

هبذا اللفظ يف اللمع يف العربية: 25، ورشح ملحة اإلعراب: 75، والكليات: 1290.
)3( يف»ط«: )أم تفّضل. قلت: بل يفّضل(.

)4( املاهية: تقال حلقيقة اليشء، قيل: منسوبة إىل )ما(، واألصل )املائية( قلبت اهلمزة هاء، واألظهر 
أنا نسبة إىل )ما هو؟( جعلت الكلمتان كلمة واحدة، ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 3/ 56، 

والتعريفات: 251. 
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قلُت: سّلمنا أّن أصل املعنى واحٌد، ولكّن املقصود تعريف املعنى املصطلح 
/21و/ من املبتدأ)1(، وهو أخّص من املبتدأ باملعنى اللغوي، فال حمذور.

ثّم اعلم أّن ما ُذكر يف التعريفني من أّن املبتدأ جمرٌد عن العوامل اللفظية، إّنام 
هو عىل مذهب البرصيني، من أّن العامل فيه ما يف النفس من اإلخبار عنه. وأّما 

الكوفيون فيذهبون إىل أّن العامل هو اخلرب)2(.

أّما دليل األولني: فهو أّن العامل يف احلقيقة هو املعنى، إذ ال أثر لّلفظ من 
حيث اللفظ يف املعمول، فاعتبار األصل إذا أمكن أوىل، بل واجٌب.

يصلح  وهو  األكثر،  يف  املبتدأ  إىل  مسنٌد  اخلرب  أّن  فهو  الثاين:  دليل  وأّما 
للعمل، فيجب أخذه عاماًل.

اجلواب

أّنا ال نسّلم أّنه جيب أخذه عاماًل إذا أمكن، ملا ذكرنا من أّنه ال مدخل لّلفظ 
يف العمل.

إذا حتّققت ما قرأنا عليك، فاعلم أّن للمبتدأ أصوالً ثالثة: 

األول: أن يكون مقّدمًا عىل اخلرب.

الثاين: أن يكون معّرفًا.

الثالث: أن يكون اساًم غري صفٍة. 

أّما األول: فألّن املسند إليه متقّدٌم عىل املسند يف الواقع، فتقديمه يف العبارة 
أوىل، ليطابق الوضع الطبع، واألوىل يف الكالم هو األصل فيه.

)1( يف»ط«: )االبتداء(.
)2( ينظر: الكتاب: 142/1، واإلنصاف: 44/1)مسألة 5(، وأرسار العربية: 68-67.
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الفعل  عن  مؤّخرًا  يكون  أن  الفاعل  يف  األصل  تقول:  فكيف  قلَت:  فإن 
املسند إليه؟

قلُت: هناك؛ ألّن األصل يف العامل التقديم)1(.

وأّما الثاين: فألّنه حمكوٌم عليه، واليشء ما مل ُيعلم، مل يمكن أن حُيكم عليه 
بيشٍء)2(. 

فإن قلَت: هذا الوجه يدّل عىل أّنه ال جيوز ذلك- أعني كون املبتدأ نكرًة- 
وهو ليس مذهبك)3(؟

وال  معينًا،  أو  ما،  بوجٍه  معلومًا  معلومه  يكون  أن  من  أعّم  العلم  قلُت: 
شّك أّن النكرة قد تكون معلومًة بوجٍه ما، لكن مّلا كان األصل يف املعلوم: املعلوم 

املعنّي املشّخص، كان األصل احلكم عىل معّرف.

وبذلك/21ظ/ علم فساد ما ذكره ابن احلاجب من أّنه ال جيوز أن يكون 
تعاىل:  قوله  مثل  الوصف،  مثل  الوجوه)4(،  من  بوجٍه  ُخّصص  إذا  إاّل   نكرًة، 
ٍك﴾)5(، فاّن وصف العبد باملؤمن خيّصصه به، وخُيرج  ن ُمرْشِ ﴿َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخرْيٌ مِّ
والفاعل  له،  كالفاعل  حينئذ  يصري  فاّنه  عليه،  اخلرب  تقديم  ومثل  الكافر.  العبد 

خُيّصص بفعله، كقولك: )يف الدار رجٌل(، وغري ذلك من وجوه التخصيص.

)1( فإن قلَت: األصالن متعارضان، فام وجه ترجيح األصل يف العامل؟ قلت: ألّن ما هو أصٌل يف 
العامل، أصالته من حيث اللفظ، وما هو أصل يف املحكوم عليه من حيث املعنى، واملعترب يف هذا 

العلم هو اللفظ ال املعنى، فهذا وجه الرتجيح »منه«. 
)2( زاد يف»ك«: )آخر(.

)3( يرى املصنف أّنه جيوز االبتداء بالنكرة. 
)4( ينظر: الكافية: 15. واللفظ فيها: قد يكون املبتدأ نكرة، إذا ختّصصت بوجٍه ما.

)5( سورة البقرة/221.
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كان  النكرة  ُخّصصت  لو  لكن  ذكر،  ملا  جائٌز  بالنكرة  االبتداء  أّن  واحلّق 
أوىل، ولنعم ما قال ابن مالك: 

َوالَ يـَُجْوُز اإلْبتـَِدا بِاْلنَّكَِرْه             َما َلْ ُتِفْد َكِعنَْد َزْيـٍد َنِمَرْه )1(

وإن كان يف عبارته مؤاخذٌة، وهي أّن هذا احلكم ال خيتّص بالنكرة، بل ال 
جيوز التلّفظ بلفٍظ ما إاّل إذا أفاد.

عليها  مدلوالً  ذاتًا  يكون  أن  وأصله  عليه،  حمكوٌم  فألّنه  الثالث:  وأّما 
مطابقًة، واللفظ الداّل عىل الذات مطابقه اسٌم ال صفٌة.

]مواضع تقديم املبتدأ عىل اخلر وجوبًا[ 
اخلرب،  املبتدأ عىل  يتقّدم  أن  قد جيب  أّنه  فاعلم  ما حّررنا لك،  إذا عرفت 

وذلك يف ثالثة مواضع: 

األول: أن يكون املبتدأ اساًم له صدارة الكالم، كأسامء االستفهام، كقولك: 
)َمن أبوك؟(. 

الثاين: أن يكون اخلرب فعاًل مسندًا إليه ال إىل غريه، نحو: )زيٌد قام(، إذ لو 
قيل: )قام زيٌد(، اللتبس )زيٌد( بالفاعل.

الثالث: أن يكونا متساويني يف التعريف أو التخصيص)2(، رفعًا لاللتباس 
باخلرب. 

قرينة عىل  قامت  إذا  قد حُيذف جوازًا،  املبتدأ  أّن  فاعلم  إذا عرفت ذلك، 

)1( رشح ابن عقيل: 215/1.
)2( يف»ك«: )والتخصيص(.
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تعيينه، مثل قول امُلسَتِهّل)1(: )اهلالل(، أي: هذا هو اهلالل.

الفصل الرابع: يف اخلر 
هو االسم امُلعّرى عن العوامل اللفظية)2( غري ما ُذكر يف املبتدأ)3(.

ثّم أّن له أربعة أصول: /22و/

األول: أن يكون مؤّخرًا عن املبتدأ.

الثاين: أن يكون نكرًة.

الثالث: أن يكون صفًة ال اساًم)4(.

الرابع: أن يكون مفردًا ال مجلًة.

أّما األول: فألّن األصل يف املبتدأ التقديم، كام عرفت)5(. 

وأّما الثاين: فألّنه مسنٌد، واملسند هو احلََدث املفهوم من الفعل أو شبهه مع 

: ظهر  )1(  َأَهلَّ الرجُل: نظر إىِل اهِلالل. وَأْهَلْلنا الشهر واْسَتْهللناه: رَأينا ِهالَله، وَأَهلَّ الشهر واسَتهلَّ
. لسان العرب-هلل-703/11. ِهالُله وتبنيَّ

)2( ورد ما يقرب من هذا احلّد يف الفوائد الضيائية: 278/1.
)3( الذي ذكره يف املبتدأ، واحرتز منه هنا، بقوله: »غري ما ُذكر يف املبتدأ«، هو النوع الثاين من املبتدأ، 
أي: الصفة املذكورة بعد حرف النفي أو االستفهام، أو املبتدأ الذي له فاعٌل أو نائب فاعٍل يسّد 
الفاعل،  باسم  املشبهة  والصفة  املفعول  واسم  الفاعل  كاسم  الكالم،  معنى  إمتام  يف  اخلرب  مسّد 
فقولنا: )قائٌم( يف مجلة: )أقائٌم الزيداٌن؟( وإن ماثل اخلرب يف كونه ُمعّرًى عن العوامل اللفظية، إاّل 

أّنه ال ُيعرب خربًا، بل هو مبتدأ، أسند إىل فاعٍل يسّد مسّد اخلرب. 
)4( يف»ش«: )يكون أساًم ال صفة(.

)5( تقدم ص 52.
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قطع النظر عن مشّخصاته)1(، وهو نكرٌة. 

وأّما الثالث: فألّنه حالة)2( للمسند إليه، والصفة هي التي تدّل عليها.

وأّما الرابع: فألّن املسند هو احلََدث، وهو مفرٌد.

األول يف  كّلها، وقد جيب خمالفة األصل  خُتالف هذه األصول  ما  وكثريًا 
ثالثة مواضع: 

األول: أن يكون من األسامء التي هلا صدر الكالم.

الثاين: إذا كان املبتدأ )أّن( مع اسمه وخربه، فاّنه حينئٍذ لو ُأّخر لزم َلْبس 
)أّن( املفتوحة باملكسورة.

ذلك  إىل  راجٌع  ضمرٌي  املبتدأ  يف  ويكون  متّعلٌق،  للخرب  كان  إذا  الثالث: 
املتعّلق، فاّنه لو مل يقّدم لزم اإلضامر قبل ذكر املرجع لفظًا ورتبًة.

مثال األول: )أين زيٌد؟(.

مثال الثاين: )معلوٌم أّن زيدًا منطلٌق(.

مثال الثالث: )عىل التمرِة مثُلها زبدًا(. 

فإن قلَت: أين اخلرب، وأين متعّلقه؟ 

حمذور،  وال  )التمرة(،  لفظة  واملتعّلق  التمرة(،  )عىل  جمموع  اخلرب  قلُت: 
كذا قيل)3(. واألوىل أن يقال: إّن )التمرة( متعّلٌق بواسطة )عىل( بـ)كائن( مقّدر، 

)1( فاألصل أن يكون اللفظ الداّل عليه أيضًا ال يدّل إالّ عىل جمّرد احلدث، ال عىل اخلصوصيات، 
وقس عىل ذلك وجه اإلفراد »منه سّلمه اهلل«. 

)2( يف »ط«: )حال(.
)3( الفوائد الضيائية: 288/1. 
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واخلرب يف احلقيقة هو )كائن( )1(.                                                                                                                                

ثّم أنه خُيتار تقديم اخلرب إذا كان املبتدأ نكرًة، ملا ُذكر)2(.

ثّم أّنه قد يصّح دخول الفاء يف اخلرب، وذلك إذا كان املبتدأ اساًم يتضّمن 
معنى الرشط، وذلك إذا كان اسم موصول صلته مجلة فعلية أو ظرفية /22ظ/، 

أو اساًم)3( نكرًة موصوفًة بجملٍة فعليٍة أو ظرفيٍة، إذا مل يدخلهام )ليت( و)لعّل(.

مثال األول: )الذي يأتيني فله درهٌم(.

مثال الثاين: )الذي يف الدار فله درهٌم(.

مثال الثالث: )كّل رجٍل يأتيني فله درهٌم(.

مثال الرابع: )كّل رجٍل يف الدار فله درهٌم(. 

فإن قلَت: لَِم دخل الفاء يف أخبار)4( هذه األسامء؟ 

قلُت: ألّنا قائمٌة مقام لفظ الرشط، وصار الفعل الذي بعدها كالرشط، 
واخلرب كاجلزاء، فيصّح دخول الفاء. 

فإن قلَت: مِلَ قّيدت املوصول بام يكون صلته فعاًل أو ظرفًا، واالسم النكرة 
بام يكون صفته فعاًل أو ظرفًا.

قلُت: لتقوى مشاهبتهام للفظ الرشط، فيكون إجراء حكم الرشط)5( عليه 

)1(  ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 261/1، وحاشية الصبان عىل رشح األشموين: 337/1.
)2(  تقدم ذكر ذلك يف الفصل الثاين ص53.

)3( )اساًم( ليس يف»ك«.
)4( يف»ك«: )يف خرب(.

)5( يف»ك«: )لفظ الرشط(.
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صحيحًا. 

فإن قلَت: لَِم قيدت ذلك بأن ال يدخل )ليت( و)لعّل( عىل املبتدأ؟ 

قلُت: ألّن هذين اللفظني جيعالن الكالم اخلربي إنشائيًا)1(، ومجلة الرشط 
واجلزاء مجلٌة خربيٌة، فُيخرجان الكالم املذكور عن املشاهبة للرشط واجلزاء، فال 

يصّح دخول الفاء يف اخلرب لذلك)2(.

أم  أهو خرٌب،  فأكرمه(،  زيٌد  )إن جاءك  قولك:  تقول يف  قلَت: كيف  فإن 
إنشاٌء؟ والظاهر أّنه إنشاٌء؛ ألّن اجلزاء أمٌر، وهو إنشاٌء، فلم يصّح قولك: ومجلة 

الرشط واجلزاء مجلٌة خربيٌة مطلقًا. 

قلُت: ال نسّلم أّن هذا املثال إنشاٌء، بل هو أيضًا إخباٌر، إذ املعنى )إن جاءك 
زيٌد وجب عليك أن تكرمه(. وال شّك أّنه إخباٌر)3(.

ولو سّلم فال يرّضنا؛ ألّن هذه املبتدآت مع أخبارها بتأويل اجلملة الرشطية 
اخلربية، ال اإلنشائية؛/23و/ ألّن املبتدأ واخلرب مجلٌة خربيٌة ليس إاّل. 

فإن قلَت: قد أحلق سيبويه بـ)ليت( و)لعّل( إّن املكسورة، وآخرون )أّن( 
املفتوحة و)لكّن( )4(، أهلام وجُه صّحٍة؟

)1( يف»ك«: )إنشاء(.
)2( ال يقال: فِلَم ال جيوز أن تؤّول اجلملة بعد دخول )ليت( و)لعّل( باجلملة الرشطية اإلنشائية؟ 
ألّنا نقول: مّلا أخرجنا اجلملة اخلربية عن أصلها ومعناها، زالت قّوة اجلملة واستقالهلا، فال ينبغي 

الترصف فيها بام خيالف أصلها، السيام وقد حصلت خمالفٌة أخرى أشّد وأقوى»منه«. 
)3( يف»ك«: )خرب(.

)4( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 270/1-271، والفوائد الضيائية: 292-291/2.
وذكر ابن يعيش أّن سيبويه ذهب إىل أّن )كأّن( و)ليت( و)لعّل( و)لكّن( متنع من دخول الفاء يف اخلرب؛ 
ألّنا عوامل تغرّي اللفظ واملعنى، وتبعد املوصوالت والنكرة املوصوفة عن الرشط واجلزاء، وأّما 
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قلُت: ال، ألّن شيئًا من )إّن( و)أّن( )1( و)لكّن(، ال يغري اجلملة اخلربية إىل 
الَِّذيَن َكَفُروْا  اإلنشائية، فام وجه املنع من الفاء؟ كيف وقد قال اهلل تعاىل:  ﴿إِنَّ 
تعاىل:  وقال  َذَهبًا﴾)2(،  اأْلَْرِض  ِمْل ُء  َأَحِدِهم  ِمْن  ُيْقَبَل  َفَلن  اٌر  ُكفَّ َوُهْم   َوَماُتوْا 

﴿َواْعَلُموْا إّنام َغنِْمُتم ِمن يَش ٍء َفَأنَّ للِ ُخَُسهُ ﴾)3(.

وقال الشاعر)4(:                                                                           ]الطويل[

)إّن( فذهب سيبويه إىل جواز دخول الفاء معها يف اخلرب؛ ألّنا ال تغري معنى االبتداء واخلرب. وقد 
ُه ُماَلِقيُكْم﴾ ]سورة  وَن ِمنُْه َفإِنَّ استشهد سيبويه عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّ امْلَْوَت الَِّذي َتِفرُّ
اجلمعة/8[. وذهب األخفش إىل عدم جواز دخول الفاء مع )إّن(؛ ألّنا عاملٌة كأخواهتا، وما 
)أّن(  إاّل  الفاء  تزيل  االبتداء  نواسخ  أّن  مالك  ابن  وذكر  الزيادة.  عىل  حيمله  الشواهد  من  ورد 
و)إّن( و)لكّن( عىل األصّح؛ألنا ضعيفة العمل، ومل يتغرّي بدخوهلا املعنى الذي كان مع االبتداء. 

ينظر: الكتاب: 102/3-103، ورشح املفصل 101/1، ورشح التسهيل: 332-328/1.
)1( ال يقال: وجه املنع إناّم خُيرجان اجلملة إىل مجلٍة أخرى، ويغريان الطرفني واملعنى؛ ألّننا نقول: إّنام 

اإلخراج عن الصورة إىل صورٍة أخرى، وأّما املعنى فإّنام يصري مؤّكدًا ال مغرّيًا »منه«. 
اٌر َفَلن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم(. وهو  ِذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّ )2( سورة آل عمران/91. ويف النسخ: )إِنَّ الَّ
وهٌم، منشأه اخللط بني اآلية )90( و)91( من سورة آل عمران، لتشابه أول اآليتني، قال تعاىل: 
اٌر  ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َبْعَد إِياَمِنِْم ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفًرا لَّن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم*إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّ

ْل ُء اأْلَْرِض َذَهبًا﴾، وال شاهد عىل مراد املصنف يف اآلية األوىل. َفَلن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِّ
اسم  خرب  يف  بل  )إّن(،  خرب  يف  تدخل  مل  اآليتني  يف  الفاء  أّن  ويبدو  األنفال/41.  سورة   )3(
ينظر:  درهم(.  فله  يأتيني  )الذي  تقول:  الرشط،  معنى  من  فيه  ملا  و)ما(،  املوصول)الذين(، 

األصول يف النحو: 168/2، وأوضح املسالك: 211/1.
)4( ورد هذا البيت يف قصيدة أليب املطاع التغلبي، يف وصف دمشق، وأبو املطاع هو وجيه الدولة، 
ذو القرنني بن محدان بن نارص الدولة التغلبي، أمري، وشاعر، من أهل دمشق. وكان أمريًا عليها، 
 ،361/17 دمشق:  تاريخ  ينظر:  هـ(.   428( سنة  بمرص  وتويّف  اإلسكندرية،  عىل  ثم  ومن 
 ،516/17 النبالء:  أعالم  وسري   ،279/2 األعيان:  ووفيات   ،120/11 األدباء:  ومعجم 

واألعالم: 8/3.
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َلُكْم َقالِيًا)1(  َفاَرْقُتُكْم  َما  َفـــَواللَِّ 
َيــُكــْوُن)2( َفَسْوَف  ُيْقَض  َما  َوَلكِنَّ 

تتــّمـة
قد حُيذف اخلرب جوازًا ووجوبًا، أّما جوازًا فإذا مل يقم مقامه لفٌظ، وقامت 

القرينة عىل تعيينه، وأّما وجوبًا فإذا قام مقامه لفٌظ آخر.

مثال األول: )خرجت فإذا زيٌد( أي: واقٌف. وأّما الثاين فقد حرصه ابن 
احلاجب- كام يفهم من كالمه- يف )الكافية( يف أربعة أبواب)3(: 

الباب األول: املبتدأ الذي وقع بعد )لوال( االمتناعية. 

ذلك  ويكون  تقديرًا،  أو  لفظًا  مصدرًا  يكون  الذي  املبتدأ  الثاين:  الباب 
املصدر مضافًا إىل الفاعل أو املفعول، وبعده حال، أو يكون اسم تفضيٍل مضافًا 

إىل هذا املصدر.

 الباب الثالث: املبتدأ الذي يتضّمن خربه معنى املقارنة، وُيعطف عىل ذلك 

)1( القايل: املبغض. ينظر: لسان العرب - قال- 198/15.
وتاج   ،379/1 البلدان-بردى-:  ومعجم  دمشق399/2،  تاريخ  يف  املطاع  أيب  إىل  نسب   )2(
العروس- برد-: 351/4. ونسبه الشنقيطي يف الدرر اللوامع: 80/1 إىل األفوه األودي، ومل 

أجده يف ديوانه الذي مجعه امليمني.
التسهيل: 332/1، وارتشاف الرضب: 1144/3، ورشح قطر  وروي غري منسوب يف رشح 
الضيائية:  والفوائد   ،91/2 النحوية:  واملقاصد   ،348/1 املسالك:  وأوضح   ،149 الندى: 

292/1، ورشح األشموين 325/1 و497، ومهع اهلوامع: 110/1. 
)3( ينظر: الكافية: 17.
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يشٌء)1( بالواو التي بمعنى )مع(. 

الباب الرابع: املبتدأ الذي يكون مقساًم به، وخربه قساًم. 

موجوٌد(،  زيٌد  )لوال  أي:  عمٌرو(،  هللك  زيٌد  )لوال  فمثل:  األول:  أّما 
ُحذف ألّن )لوال( قائٌم مقامه؛ ألّنه موضوٌع النتفاء يشٍء لوجود غريه /23ظ/، 

فالوجود جزٌء من مفهومها.

ُب زيٍد قائاًم(، و)أن رضبته  وأّما الثاين: فمثل: )رضيب زيدًا قائاًم(، و)رَضْ
ب عمٌرو قائاًم(، و)أكثر رضيب زيدًا قائاًم(، وهكذا. فإّن األصل  قائاًم()2(، و)أن رُضِ

عىل ما هو احلّق عندي )رضيب زيدًا حاصٌل قائاًم(، وِقس عليه البواقي.

وهذا قريٌب ممّا قاله الشيخ الريضN من أّن معناه: )رضيب زيدًا يالبسني 
من  حاالً  كان  إذا  قائاًم(،  )يالبسه  أو  الياء،  من  حاالً  )قائاًم(،  كان  إذا   قائاًم( 

)زيد()3(، ولكن املعنى املختار أعّم وأخرص، ولذا اخرتناه.

ثّم اعلم أّن بني البرصيني والكوفيني يف تقديره خالفًا، فقال البرصيون: إّن 
تقديره: )رضيب زيدًا حاصٌل إذا كان قائاًم(، فُحذف )حاصٌل(، وأقيمت اجلملة 

الرشطية مقامه، ثّم ُحذفت اجلملة أيضًا، وأقيم مقامها )قائاًم()4(. 

)1( يف»ك«: )ذلك اليشء يشء(.
)2( تقّدم آنفًا )ص59( أنه نقل عن ابن احلاجب قوله: »املبتدأ الذي يكون مصدرًا لفظًا أو تقديرًا«. 
عىل  مؤوالً  أو  البرصيني،  مجهور  عند  كام  رصحيًا،  مصدرًا  املبتدأ  يكون  أن  جييز  احلاجب  فابن 

مذهب آخرين. وهذا املثال شاهد عىل ذلك. ينظر: حاشية الصبان: 345/1.
)3( رشح الريض عىل الكافية: 280-279/1.

والفوائد   ،356/1 الكافية:  رشح  يف  والبسيط   ،277/1 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:   )4(
الضيائية: 295/1، مهع اهلوامع: 46/2.
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وأقول: ال خيفى أّنه تكّلٌف، ويف ما ذكرناه مندوحٌة)1( عنه)2(.

وقال الكوفيون: تقديره: )رضيب زيدًا قائاًم حاصٌل(، عىل أن يكون )قائاًم( 
قيدًا لـ)رضيب()3(.

الرضب  بأّن  واإلعالم  اإلخبار  املقصود  كان  إذا  يصّح  إّنام  هذا  وأقول: 
كام هو  احلالة،  كان يف هذه  بأّن رضبه  اإلخبار  كان  إذا  املخصوص حاصٌل، ال 
ذكرنا،  ما  الصحيح  أّن  فعلم  البرصيون،  ذكره  ما)4(  فيه  أّن  عىل  الكالم،  ظاهر 

فاعتمد عليه. 

و أّما الثالث: فمثاله: )كّل رجٍل وضيعته(، أي: مقروٌن مع ضيعته، فالواو 
قائمٌة مقام اخلرب، وهو )مقروٌن(. 

وأّما الرابع: فمثاله: )لَعْمرك ألفعلّن كذا(، أي: )لَعْمرك قسمي(، فالالم 
يف )لَعْمرك( تدّل عىل اخلرب؛ ألّنا موطئٌة للقسم.

)1( قالوا: )يل عن هذا اأَلمر َمنْدوحٌة(، أي: ُمتََّسٌع. لسان العرب- ندح -: 613/2.
)2( أي: عن التكّلف؛ وذلك ألّن القائم مقام اخلرب البّد وأن يكون من متعّلقات اخلرب، كام ال خيفى، 

و)قائاًم( عىل هذا التقدير يكون من متعّلقات املبتدأ. »منه سّلمه اهلل«. 
)3( ذهب الكوفيون إىل أّن )قائاًم( حال من معمول املصدر لفظًا ومعنًى، والعامل فيه املصدر الذي 
هو مبتدأ، وخرب املبتدأ مقدٌر بعد احلال وجوبًا، أي: رضيب زيدًا قائاًم حاصٌل. ينظر: رشح الريض 
عىل الكافية: 277/1، والبسيط يف رشح الكافية: 357/1، والفوائد الضيائية: 296/1، مهع 

اهلوامع: 45/2.
)4( زاد يف »ط« و»ك«: )فيام(. ومراده أّن تقدير الكوفيني يرد عليه ما ورد عىل تقدير البرصيني.
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الفصل اخلامس: يف خر )إّن( وأخواتا 
هو املسند إىل اسمها بعد /24 و/ دخوهلا)1(.

وأنت تعلم أّنه خيرج بالتقييد بقولنا: إىل اسمها )يقوم( يف قولنا: )إّن زيدًا 
يقوم أبوه(، فإّنه مسنٌد إىل )أبوه(، سواء دخل عليه )إّن(، أم ال)2(، وال حاجة إىل 
ما قيل)3(: من أّن املراد بالدخول ما يكون بحيث حيصل أثرها عىل املدخول)4(، 

وال شّك أّن األثر مل يرتّتب عىل )يقوم( وحده، بل عىل جمموع )يقوم أبوه(.

ثّم اعلم أّن ما قلنا يف خرب املبتدأ، فهو بعينه جاٍر يف خرب )إّن( وأخواهتا، 
إاّل أّنه قد يقّدم خرب املبتدأ عىل املبتدأ، وال يتقّدم خرب )إّن( وأخواهتا عىل أسامئها؛ 
وذلك ألّن هذه احلروف إّنام تعمل ملشاهبتها الفعل، فهي فروع الفعل، والفعل 
بأن  األفعال،  جمرى  احلروف  هذه  أجروا  فلاّم  املؤّخر،  وينصب  املقّدم،  يرفع 
أعملوها الرفع والنصب، أرادوا أن يفّرقوا بينها وبني الفعل، لئاّل يلزم تساوي 
األصل والفرع، فجعلوا األول منصوبًا، والثاين مرفوعًا، فلو قّدموا املرفوع لزم 

نقض املطلب.

عمل  أعملت  فلو  للفعل)5(،  مشاهبًة  كانت  مّلا  احلروف  هذه  ألّن  وأيضًا 

)1( ينظر: الفوائد الضيائية: 298/1. 
)2( وحينئٍذ فالتفسري بقولنا: »بعد دخوهلا«، ليس لالحرتاز، بل لبيان املاهية »منه«. 

)3( القائل اجلامي يف رشح الكافية »منه«. وهو عبد الرمحن بن أمحد بن حممد، نور الدين اجلامي، 
مشايخ  وصحب  هراة،  إىل  وانتقل  النهر(،  وراء  ما  بالد  )من  جام  يف  ولد  فاضل،  مفس، 
الصوفية، له: )تفسري القرآن(، و)رشح فصوص احلكم(، و)الفوائد الضيائية يف رشح الكافية(، 

)ت898هـ(. شذرات الذهب: 291/8، كشف الظنون: 190/1، األعالم: 296/3. 
)4( الفوائد الضيائية: 298/1.
)5( تأيت أوجه الشبه ص 217.
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إذا كان اخلرب  الفعل بأن قّدم املرفوع عىل املنصوب، اللتبست باألفعال، ولكن 
ظرفًا جاز تقديمه عىل االسم، ألّن الظرف ممّا يتوّسع فيه ما ال ُيَتوّسع)1(، وألّن 
الظرف ليس مرفوعًا، بل إّما منصوبًا أو جمرورًا، فال يقبح تقديمه عىل املنصوب. 

الفصل السادس: يف خر )ال( التي لنفي النس)2(
)ال  قولنا:  فإّنا يف  نفسه)3(،  اجلنس ال  تنفي صفة  إّنام  أّن )ال( هذه  اعلم 

رجَل يف الدار(، إّنام نفت كون الرجل يف الدار، ال مطلق الرجل/24ظ/.

وخربها هو املسند إىل اسمها بعد دخوهلا، وكثريًا ما حُيذف، ]ال[ )4( سّيام 
إذا كان بعده حرف استثناء، نحو: )ال إلَه إاّل اهلل(، ولذلك ترى بني متيم ال يثبتونه 

أصاًل)5(. 

الفصل السابع: يف اسم )ما( و)ال( املشبهتني بـ)ليس(
وهو الذي ُأسند إليه خربمها)6(، ثّم اعلم أّن اسم )ما( يكون معرفًة ونكرًة، 
ولكن املعرفة أغلب، واسم )ال( ال يكون إاّل نكرًة، ثّم أّن مشاهبة )ال( بـ)ليس( 

)1( أي: يف غريه.
)2( حّده يف الكافية: هو املسند بعد دخوهلا. الكافية: 17.

)3( يظهر أّنه يريد أنا ال تنفي اجلنس، بل تنفي صفة اجلنس، يف إشارة إىل ما ذكره اجلامي أّن بني 
متيم ال يثبتون اخلرب، وحيملون ما يرد خربًا يف مثل: )ال رجَل قائٌم(، عىل الصفة دون اخلرب. ينظر: 

الفوائد الضيائية: 303/1.
)4( زيادة يقتضيها السياق.

)5( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 292/1، والبسيط يف رشح الكافية: 368/1، رشح ابن عقيل: 
25/2، والفوائد الضيائية: 302/1، هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة: 254.

)6( حّده يف الكافية: هو املسند إليه بعد دخوهلام. الكافية: 17.
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جتيء  فإّنا  )ما(  بخالف  املطلق،  للنفي  و)ال(  احلال،  لنفي  )ليس(  ألّن  قليلٌة؛ 
للنفي املطلق ونفي احلال كليهام، فكانت مشاهبتها بـ)ليس( أشّد من مشاهبة )ال( 

هبا.

الفصل الثامن: يف اسم )كان( و أخواتا
هو الذي ُأسند إليه خربها)1(، ثّم أّنه قد ُيؤّخر عن خربها، وال حمذور فيه؛ 
ألّن اسمها شبيٌه بالفاعل، وخربها باملفعول، وكثريًا ما يقّدم املفعول عىل الفاعل.

)1( مل أجده هبذا اللفظ، ويبدو أّنه أفاده من احلّد السابق. 
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املقالة الثانية: يف املنصوبات

والكسة،  الفتحة،  أعني  املفعول)1(،  عالمة  فيه  الذي  هو  املنصوب: 
واأللف، والياء.

 وهو اثنا عرش قساًم: املفاعيل اخلمسة، واحلال، والتمييز، واملستثنى، واسم 
)إّن( وأخواهتا، واسم )ال( لنفي اجلنس، وخرب )ما( و)ال( املشبهتني بـ)ليس(، 

وخرب )كان( وأخواهتا، فلذا رّتبنا هذا الباب عىل اثني عرش فصاًل: 

الفصل األول: يف املفعول املطلق
وهو االسم املذكور بعد الفعل الداّل عىل مصدر ذلك الفعل)2(، كقولك: 

)جلسُت جلوسًا(.

فإن قلَت: ما فائدة اإلتيان به مع أّنه ُيفهم من الفعل؟

قلُت: إّما التأكيد، أو بيان النوع، أو بيان العدد.

أّما األول: فقد ُذكر مثاله)3(. 

وأّما الثاين: /25و/ فكقولك: )جلست ِجلسًة( بكس اجليم، أي: نوعًا 

)1( مل أجده هبذا اللفظ، وحّده يف الكافية: هو ما اشتمل عىل علم املفعولية. الكافية: 18.
)2( مل أجده هبذا اللفظ.

)3(  وهو قوله: )جلسُت جلوسًا( املتقدم آنفًا.
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واحدًا من اجللوس.

وأّما الثالث: فمثل قولك: )جلست َجلسًة( بفتح اجليم، أي: مّرًة واحدًة.

ثّم اعلم أّنه إذا  كان للتأكيد مل يقبل ألن ُيثنى أو جُيمع، وأّما إذا كان للنوع 
أو العدد، صلح هلام.

أّما األول فألّن ما للتأكيد، يكون املراد به هو احلدث مع قطع النظر عن 
أّنه نوٌع واحٌد، أو أنواٌع، أو مرٌة واحدٌة، أو مرات، وال شّك أّن املثنى واملجموع 
جيب أن يفيدا أحد هذين املعنيني، فلو ُثني أو مُجع، لزم اختالل املقصود، وذلك 

بخالف ما إذا كان للنوع أو العدد، وهو ظاهٌر ممّا مّر.

 فإن قلَت: هل جيوز أن يقال: )قعدُت جلوسًا(، و)أقعدُت قعودًا(؟

قلُت: نعم، كيف ال، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿َأْمِهْلُهْم ُرَوْيَدًا﴾)1(،  ﴿َوَأنَبَتَها﴾ 
اهللُ ﴿َنَباتًا َحَسنًا﴾)2(؟

ولكن اخُتلف يف أّن املفعول املطلق يف هذه الصور، أهو للفعل املذكور، أو 
للفعل املقّدر؟ فقال سيبويه بالثاين، وغريه باألول)3(. 

)1( سورة الطارق/17.
)2( سورة آل عمران/37.

)3(  ذكر سيبويه هذه املسألة يف )باب ما جاء املصدر فيه عىل غري الفعل؛ ألّن املعنى واحد(، قال: 
واحٌد«.  وجتاوروا  اجتوروا  معنى  ألّن  اجتوارًا؛  وجتاوروا  جتاورًا،  اجتوروا  قولك:  »وذلك 
الكافية:  رشح  يف  والبسيط   ،303/1 الكافية:  عىل  الريض  رشح  وينظر:   .81/4 الكتاب: 

390/1، والفوائد الضيائية: 310/1.
لكنه ذكر يف باب )ما َينتصب فيه املصدُر املشبَُّه به عىل إضامر الفعل املرتوك إظهاُره(، ما يفيد أّنه 

جييز أن يكون املصدر للفعل املذكور، أو للفعل املقّدر، اذا كانا بمعنًى واحد، ففي بيت رؤبة: 
َبْق َحـهـا من َبْعــِد ُبْدٍن وَسنَْق            َتضمرَيك السابَق ُيْطَوى للسَّ َلوَّ
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أّما دليل سيبويه، فهو أّن املفعول املطلق، إّنام هو مصدر العامل، فاألصل 
أن يكون منه ال من غريه، فلو كان من غريه يف بعض املواضع ظاهرًا، وجب أن 
ُيقّدر ما كان من جنسه إبقاًء لألصل ما أمكن. وقال: تقدير: )قعدُت جلوسًا(، 
فنبتت  اهلل  أنبتها  ﴿َنَباتًا﴾،  اهللُ  ﴿َوَأنَبَتَها﴾  وتقدير:   جلوسًا.  وجلسُت  قعدُت 

نباتًا.

وأّما دليل غريه، فهو أّن /25ظ/ الظاهر ذلك، والتقدير خالف األصل، 
الظاهر  عىل  فاإلبقاء  واجٍب،  غري  بعينه  للعامل  مصدرًا  املطلق  املفعول  وكون 
واجٌب، وأنت خبرٌي بقوة هذا الدليل، ونسخه لدليل سيبويه، فاملذهب الثاين هو 

احلّق املعّول عليه. 

]حذف عامل املفعول املطلق[
ثّم اعلم أّنه قد حُيذف عامل املفعول املطلق جوازًا، كقولك ملن قال: كيف 

أرضب زيدًا؟ )رضبًا شديدًا(، أي: ارضبه رضبًا شديدًا.

وقد حُيذف وجوبًا بحسب القياس، وهو يف عدة مواضع: 

أوكليهام،  مفعوله،  أو  فاعله  إىل  فيه  املطلق  املفعول  ُأضيف  ما  منها:   ]1[
كقولك: )لبيك(، أي: ألّب لك إلبابني، أي: ُأقيم بخدمتك مّرًة بعد مرٍة. وكذلك 
)سعديك(، أي: ُأسعدك إسعادين، أي: إسعادًا بعد إسعاٍد، فُحِذف الفعل فيهام 

قال  )ضّمرها(.  معنى  يف  ألنه  )لّوحها(؛  عليه  دّل  فعل  إضامر  عىل  )تضمريك(  الشاعر  نصب 
َحها(؛ ألّن تلوحيه تضمري«.  سيبويه: »وإن شئت كان عىل )َأضمرها(، وإن شئت كان عىل )َلوَّ

الكتاب: 358/1.
أما القائلون بأنه منصوب بالفعل الظاهر، فهم: املازين واملربد والسريايف، ينظر: رشح الريض عىل 

الكافية: 303/1، والبسيط يف رشح الكافية: 390/1.
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وجوبًا قياسًا، وُأخرج املصدر من باب )اإلفعال( إىل الثالثي املجرد، وأضيف إىل 
)الكاف(، وكقوله تعاىل: ﴿ِصْبَغَة الل﴾)1(، و﴿كَِتاَب الل﴾)2(. 

متقّدمٍة  مجلٍة  مضمون  ألثر  اًل  مفصِّ وقع  إذا  ما  املواضع:  تلك  ومن   ]2[
)منًّا(  فإّن  فَِداًء﴾)3(،  ا  َوإِمَّ َبْعُد  َمنًّا  ا  َفإِمَّ اْلَوَثاَق  وا  ﴿َفُشدُّ تعاىل:  كقوله  عليه، 
و)فداًء( كليهام فّصال أثر مضمون اجلملة، فاّن مضمونا شّد الوثاق، وأثره مبهم 
عىل السامعني، فبني أثره وفّصل، فكأّنه قال: ثّم إذا شددتم الوثاق، فأنتم خمريون 

بني أن متنّوهم منًّا)4( /26و/، وبني أن تفدوهم فداًء.

سريًا  يسري  أي:  سريًا(،  سريًا  )زيٌد  كقولك:  مكررًا،  وقع  ما  ومنها:   ]3[
سريًا.

)1( سورة البقرة/138.
واملصدران:  وفاطر/29.  والنساء/24،  البقرة/101،  سورة  يف  منصوبًا  )الكتاب(  لفظ  جاء   )2(
الدين.  والصبغة:  اّتبعوا،  أو  الزموا،  تقديره:  حمذوف،  بفعل  منصوبان  و)كتاب(  )صبغة( 
َعلم  الكالُم،  انَقىض  حّتى  ]النساء/23[  أمهاتكم﴾  عليكم  ﴿حرمت  قال:  »مّلا  سيبويه:  وقال 
املخاَطبون أّن هذا مكتوٌب عليهم مثّبٌت عليهم، وقال: ﴿كَِتاَب اللَِّ﴾ توكيدًا، كام قال: ﴿ُصنَْع 
َوْعدًا  وعّز:  جّل  قال  فكَأّنه  وُصنٌع،  َوْعٌد  قبله  الذي  الكالم  ألنَّ  اللِ﴾،  ﴿َوْعَد  وكذلك  اللِ﴾، 
وُصنعًا وَخْلقًا وِكتابًا«. فاملصدر عنده منصوب بفعل مقّدر من لفظه. الكتاب: 382/1. وينظر: 
اجلمل يف النحو: 97، واملقتضب: 203/3، و232، ومشكل إعراب القرآن: 112/1، و194، 

والتبيان يف إعراب القرآن: 123/1 و346 و1015/2.
وذكر الريض أّن يف مثل هذه املصادر: )صبغَة اهلل(، و)صنَع اهلل(، و)كتاَب اهلل( ضابطني لوجوب 
أفعاهلا: اإلضافة إىل الفاعل، وكونا تأكيدًا ألنفسها. رشح الريض عىل الكافية: 306/1 و324.

)3( سورة حممد/4.
أّن متنّوا عليهم. ويف كتاب سيبويه، تقديره: )فإّما متَنّون منًّا، وإّما  )4( كذا، والظاهر أن الصواب: 
ُتفادون فداًء(. ويف املقتضب: )فإما مننتم منًا، وإما فاديتم فداًء(. ويف رشح ابن عقيل: )فإما متنّون 
منًّا، وإما تفدون فداًء(. ينظر: الكتاب: 336/1، املقتضب: 268/3، رشح ابن عقيل: 180/2.
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حتتمل  ال  ما  املتكّلم  بنّي  إذا  ما  وهو  لنفسه،  تأكيدًا  وقع  ما  ومنها:   ]4[
اجلملة املتقّدمة سواه، كقولك: )لِزيٍد عيلَّ ألُف درهٍم اعرتافًا(، فاّن قولك: )لِزيٍد 
عيلَّ ألُف درهٍم(، معناه: )أيّن معرتٌف(، ال حيتمل غريه، فكأّنك قلَت: )اعرتافًا 

اعرتافًا(، فكان املفعول مؤكدًا لنفسه، أعني: )اعرتافًا(.

]5[ ومنها: ما كان تأكيدًا لغريه، وهو ما إذا كان مبّينًا ألحد احتاميل اجلملة 
يكون  أن  حُيتمل  قائٌم(،  )زيٌد  قولك:  فإّن  حقًا(،  قائٌم  )زيٌد  كقولك:  املتقدمة، 

حقًا، وأن يكون باطاًل.

فإن قلَت: لَِم سّموه تأكيدًا لغريه؟

غري  اجلملة  أّن  شّك  وال  احتامليها،  أحد  عىل  اجلملة  يؤّكد  ألّنه  قلُت: 
املفعول، فإّنا حتتمله وغريه.

الذي هو أحد  لـ)حّقًا(  املثال مؤّكد  إّن )حّقًا( يف ذلك  هذا، ولكن قيل: 
د معترٌب من حيث  احتاميل اجلملة، ووجه التسمية أّنام متغايران اعتبارًا، فاّن املؤكَّ

د معترٌب من حيث إّنه مصدر)1(.  إّنه حُمَتَمل اجلملة، واملؤكِّ

أحد  هو  الذي  لـ)حقًا(  تأكيده  فألّن  أوالً:  أّما  ضعفه،  خيفى  ال  وأقول: 
حمتميل اجلملة ال وجه له أصاًل)2(.

وأّما ثانيًا: فألّن الوجه الذي ذكره للتسمية جاٍر يف ما هو تأكيٌد لنفسه أيضًا.

)1( ينظر: الفوائد الضيائية: 316/1.
)2( ألّن الظاهر املتبادر من استعامل أمثال هذا الرتكيب أن يكون التأكيد للجملة، وكذا الظاهر من 
كالم رّشاح أقاويل العرب؛ وألّن التأكيد ال يكون إاّل ملا يكون مذكورًا قبله حقيقًة أو حكاًم، بأن 
يكون مفهومًا من اللفظ، واحلقيقة ليست مذكورًة بوجٍه، فإّن احتامل اجلملة هلا وللبطالن جمرد 

احتامٍل عقيلٍّ ال مدخل فيه للفظ.»منه«. 
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مبتدأ دخل عليه  اإلثبات، وقبله  فيه يف حّيز  املفعول  ما كان  ]6[ ومنها: 
حرف النفي أو معناه، /26ظ/ كقولك: )ما أنت إاّل رضبًا(، و)إّنام أنت رضبًا(.

]7[ ثّم اعلم أّن ابن احلاجب قد عّد من تلك املواضع)1(: ما إذا كان املفعول 
مشّبهًا به، ويكون من أفعال اجلوارح، ويكون بعد مجلٍة فيها مبتدأ، ومن قام به 
ذلك املبتدأ، كقولك: )مررت بزيٍد، فإذا له صوٌت  صوَت محاٍر(، فإّن )صوَت 
محاٍر( مفعوٌل مشّبٌه به، فاّنه قد شّبه به )صوت زيٍد(، وهو من أفعال اجلوارح، 

وهو بعد مجلٍة فيها مبتدأ هو )صوٌت(، ومن قام به الصوت وهو )زيد(.

بنزع  مطلقًا، بل منصوٌب  أّن مثل هذا ليس مفعوالً  وأقول: احلّق عندي 
اخلافض، أي: )فإذا له صوٌت كصوِت محاٍر(، وال شّك يف سامجة املعنى إذا كان 

مفعوالً مطلقًا. 

الفصل الثاين: يف املفعول به
وهو االسم الداّل عىل ما وقع عليه الفعل)2(، كـ)رضبُت زيدًا(.

وعّرفه بعضهم)3(: بأّنه كّل اسٍم تعّدى إليه فعٌل)4(.

وأقول: إن كان املراد من هذا الكالم ما هو ظاهره، فهو غلٌط؛ ألّن لفظ 
االسم ال يتعّدى إليه الفعل، بل إّنام يتعّدى إىل مدلوله، مثاًل )الرضب( يف املثال 
)زيد(  ذات  عىل  وقع  إّنام  بل  أصاًل،  إليه  يتعّد  ومل  د(  ي  )ز  عىل  يقع  مل  املذكور 

املسّمى بلفظ )زيد(.

)1( الكافية: 18. وينظر: الكتاب: 355/1.
)2( مل يرد هبذا اللفظ، بل جاء بلفظ: ما وقع عليه فعل الفاعل. الكافية: 18، التعريفات: 287.

)3( البعض: صاحب أرسار العربية »منه«. 
)4( أرسار العربية: 85. 
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وإن أراد به ما هو خالف الظاهر واحلقيقة، بأن ُيريد من االسم امُلسّمى، أو 
ُيقّدر لفظ امُلسّمى بعد االسم، عىل أن يكون مضافًا إليه /27و/، والتقدير: كّل 
املعّرف جيب أن يكون حقيقًة ظاهرَة  التعريف بشيعًا)1(؛ ألّن  اسم مسّمى، كان 

املعنى.

]عامل املفعول به[
إذا عرفت ذلك، فاعلم أّن النحاة اختلفوا يف عامله، أهو الفعل فقط، أم 

هو الفعل مع الفاعل)2(.

أّن الفعل هو العامل باألصالة، واألسامء املشتقات  أّما دليل األول: فهو 
إّنام تعمل ملشاهبتها الفعل، ومشاركتها يف أصل املعنى، فالفاعل اجلامد جيب أن 

ال يعمل يف يشٍء، ]ال[)3( سيام وقبله الفعل الذي هو األصل يف العمل.

وأّما دليل الثاين: فهو أّن املفعول به إّنام ُيؤتى به إذا ُذكر الفاعل أيضًا، وإذا 
ُذكر العامل فيجب أن ُيذكر بعده املعمول، فوجب أن يكون للفاعل أيضًا مدخٌل 
يف العمل، وإاّل وجب أن ُيذكر قبل الفاعل، ومل حيتج إىل ذكر الفاعل، ال لفظًا وال 

تقديرًا.

 واجلواب: أّنا ال نسّلم أّن معمول يشٍء ال جيوز أن يتقّدمه يشٌء غري العامل، 
إّنام ذلك إذا مل يكن له معموٌل آخر أقوى منه، فقد ثبت بذلك املذهب األول.

)1( كالم بشيع: َخِشٌن كريٌه. لسان العرب- بشع -: 11/8.
)2( األول هو مذهب البرصيني، والثاين مذهب الكوفيني، ونسبه الريض إىل الفّراء، ينظر: اإلنصاف: 
78/1-79 )مسألة11(، وأرسار العربية: 85، ورشح الريض عىل الكافية: 335/1، والبسيط 

يف رشح الكافية: 406/1.
)3( زيادة يقتضيها السياق.
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ثّم اعلم أّنه قيل)1( يف دليل األول: إّن الفاعل اسٌم، واملفعول أيضًا اسٌم، 
فتساويا)2(، فليس جعل أحدمها عاماًل واآلخر معموالً بأوىل من العكس)3(.

وأقول: ال مدخل لالشرتاك يف االسمية يف عدم العمل)4(، وإاّل لزم أن ال 
تعمل املشتقات أيضًا لذلك. وأيضًا ال مدخل/27ظ/ له يف إثبات املطلوب، فاّن 
املطلوب َدْفع أن يكون جمموع الفعل والفاعل عاماًل، ال أن يكون الفاعل وحده 
وجمموع  املفعول  بني  مشاركة  ال  أّنه  شّك  وال  أحٌد)5(،  إليه  يذهب  مل  إذ  عاماًل، 

الفعل والفاعل يف االسمية، فاّن الثاين مجلٌة ال اسٌم.

اَك  اَك َنْعُبُد َوإِيَّ ثّم اعلم أّن املفعول به قد ُيقّدم عىل الفعل، كقوله تعاىل: ﴿إيَّ
َنْسَتِعنُي﴾)6(.

]حذف عامل املفعول به[
وأّنه قد حُيذف الفعل جوازًا، كقولك مَلن قال: َمن أرضُب؟ )زيدًا(، أي: 

)ارضب زيدًا(. 

امرءًا. وقوله  اترك  أي:  )امرءًا ونفسه(،  وحُيذف وجوبًا سامعًا، كقوهلم: 

)1( القائل صاحب أرسار العربية»منه«. 
)2( يف »ك«: )فهام متساويان(. 

)3( أرسار العربية: 85.
)4( فاّن أحد االسمني إذا كان له بالنسبة إىل اآلخر قوٌة، ترّجح كونه عاماًل عىل اآلخر.»منه«. 

)5( بل ذهب إليه هشام بن معاوية الرضير من الكوفيني، ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 335/1، 
والبسيط يف رشح الكافية: 406/1.

)6( سورة الفاحتة/5.
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يكون  أن  وحُيتمل  لكم،  خريًا  واقصدوا  أي:  َلُكم﴾)1(،  َخرْيًا  ﴿اْنَتُهوْا  تعاىل: 
لكم()2(،  خريًا  يكن  التثليث  عن  )انتهوا  أي:  املقّدر،  لـ)يكون(  خربًا  )خريًا( 

وحينئٍذ فليس ممّا نحن فيه.

وقد حُيذف وجوبًا قياسًا، وذلك يف أربعة مواضع: 

األول: املنادى. 

الثاين: ما ُأضمر عامله عىل رشيطة التفسري. 

الثالث: التحذير. 

الرابع: اإلغراء)3(.

]األول: [ املنادى

هو االسم الداّل عىل ذاٍت مطلوٍب منه أن ُيقبِل بالوجه أو القلب، املذكور 
بعد حرٍف من حروف النداء)4(، وسيأيت تفصيلها)5(.

وهو عىل قسمني: معرب، ومبنّي.

]1[ أّما املبنّي، فهو أيضًا عىل قسمني: املبنّي عىل عالمة رفعه قبل النداء، 
واملبنّي عىل الفتح/28و/. 

)1( سورة النساء/171.
)2(  ينظر: البحر املحيط: 418-416/3.

)3( مل يذكر املنصوب عىل االختصاص، وهو اسم معمول لـ)أخّص(، وعامله واجب احلذف.
أو  بوجهه  إليك  توّجهه  أي:  إقباله،  املطلوب  الضيائية: وهو  الفوائد  اللفظ، ويف  أجده هبذا  مل   )4(

بقلبه...الفوائد الضيائية: 322/1.
)5( يأيت يف الباب الثالث، النوع اخلامس، ص227.
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أّما املبنّي عىل عالمة الرفع، فهو ما كان مفردًا، ال مضافًا، وال شبه مضاف، 
معرفًة قبل النداء، مثل: )يا زيد(، وبعده، مثل: )يا رجل(.

)يا  نحو:  االستغاثة،  ألف  آخره  يف  كان  ما  فهو  الفتح،  عىل  املبني  وأّما 
زيداه(.

]2[ وامُلعَرب أيضًا قسامن: منصوٌب، وجمروٌر. 

أّما املنصوب ففيام إذا كان مضافًا، أو شبه مضاف، أو نكرًة، مثل: )يا غالم 
زيٍد(، و)يا عاليًا سطحًا(، و)يا رجاًل(، إذا ُأريد بالرجل غري امُلعنّي.

وأّما املجرور فهو امُلستغاث بالالم، كقولك: )يا َلزيٍد(. 

، فقيل)1(: ألّنه قائٌم مقام كاف اخلطاب االسمية، وهي  أّما أّن األول مبنيٌّ
مشاهبٌة لكاف اخلطاب احلرفية لفظًا ومعنًى، وإفرادًا وتعريفًا؛ ألّن )يا زيُد( بمنزلة 
)أدعوك(، وهذه الكاف اسٌم؛ ألّن هلا حماًل من اإلعراب، ولكنّها مشاهبٌة لكاف 

)ذلك(، وهي حرفية، إذ ليس هلا حمّل من اإلعراب)2(.

هذا وأقول: ال خيفى أّن هذا الوجه عاٌم جلميع أقسام املنادى.

عند  ينقطع  كام  به،  ظ  ُتلفِّ إذا  ينقطع  أّنه  يف  األصوات  ُيشبه  ألّنه  وقيل)3(: 
تلّفظ األصوات، واألصوات مبنيٌة، فكذا ما أشبهها)4(.

ال  كام  أيضًا،  والنكرة  بالالم،  املستغاث  يشمل)5(  الوجه  هذا  وأقول: 

)1( القائل اجلامي.»منه«. 
)2( ينظر: الفوائد الضيائية: 325/1. 

)3( القائل صاحب أرسار العربية.»منه«. 
)4( أرسار العربية: 224.
)5( يف »ش«: )يشتمل(.
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خيفى)1(.

 فالوجه الوجيه أن يقال: هذا املنادى مّلا كان مفردًا معرفًة خماطبًا به ال حمّل 
له ظاهرًا، أشبه كاف اخلطاب احلريّف بدون واسطة /28ظ/ مشاهبته)2( لكاف 

اخلطاب االسمي املشابه للحريف)3(.

أّن  ذكرت  وقد  احلرف،  ملشاهبته  سببًا  تعريفه  يكون  كيف  قلَت:  فإن 
التعريف من خواّص االسم؟ 

مّلا كان عبارة عن املخاطب، كان  قلُت: َهب ذلك، ولكّن الكاف احلريّف 
معرفًة يف الواقع، وإن مل يكن معرفًة يف الظاهر ومن حيث احلرفية. 

فإن قلَت: ال شّك يف أّن املنادى مطلقًا مشابٌه ملبنّي األصل بالوجه املذكور 
وجه  فام  ثانيًا،  املذكور  بالوجه  بالالم  واملستغاث  املعرفة  املفرد  واملنادى  أوالً، 

إعراب ما سوى املفرد املعرفة واملستغاث باأللف؟ 

قلُت: ال يكفي أحد هذين الشبهني؛ ألّنام بعيدان. 

هبا  ُيبنى  التي  امُلشاهَبات  من  وعددهتام  سابقًا)4(،  ذكرهتام  فقد  قلَت:  فإن 
األسامء؟ 

)1( ولكنّه ال يشمل املستغاث باأللف؛ ألّن الصوت ينقطع بعد األلف، واأللف خارٌج عن املنادى، 
املضاف  هو  واملنادى  شبهه،  أو  إليه  املضاف  عند  ينقطع  الصوت  ألّن  شبهه؛  وال  املضاف  وال 
أو شبهه، فاملضاف إليه وشبهه خارجان عن املنادى، فال ينقطع الصوت عند املنادى، بل بعده 

بكلمة.»منه«. 
)2( يف »ك«: )مشاهبة(. 

)3( املراد باملشاهبة ما يعّم النيابة، فاّن النائب مشابٌه للمنوب عنه.»منه«. 
)4( تقدم آنفًا يف مقدمة املصنف ص7.
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قلُت: قد نقلنا ذلك، وليس مذهبنا. 

فإن قلَت: مل ُبني عىل احلركة، واألصل يف البناء السكون؟ 

هو  إّنام  االسم  إعراب  أّن  وقد عرفت  معربًا،  النداء  قبل  كان  قلُت: ألّنه 
ينّفرومها  ال  أن  أرادوا  مبنيًا،  جعلوه  حيث  غرّيوه  فلاّم  السكون)1(،  ال  باحلركة 

بزيادة التغيري.

هذا، وقد قيل)2( يف الوجه: إّنه كان قبل النداء متمّكنًا، واملتمّكن أفضل من 
غريه، فأرادوا أن يفّضلوه)3( بأن يعطوه احلركة دون غريه)4(.

وأقول: /29و/ ال نسّلم أّن إعطاء احلركة تفضيٌل له عىل غريه، بل تفضيل 
أّن  السكون هو األصل، واحلركة فرعه، وال شّك  أّن  إذ قد عرفت  غريه عليه، 

إعطاء األصل تفضيٌل للُمعطى له، فالوجه ما ذكرنا. 

فإن قلَت: مِلَ ُبني عىل الضّم دون الفتح أو الكس؟ 

قلُت: ألّنه لو ُبني عىل الفتح، اللتبس يف بعض األحيان باملضاف إىل غري 
ياء املتكلم، كام يف قولك: )يا غالم الفاضل(، إذ لو ُفتح )غالم( لُظّن أّنه مضاٌف 

إىل الفاضل)5(.

املتكلم،  ياء  إىل  باملضاف  األحيان  بعض  الكس اللتبس يف  ُبني عىل  ولو 
كام يف )يا غالم(، إذ لو ُكس اللتبس باملضاف إىل الياء املحذوفة، ولظّن أّن أصله 

)1( احلرص إضايف بالنسبة إىل السكون »منه«. 
)2( القائل صاحب أرسار العربية »منه«. 

)3( زاد يف »ط« و»ك«: )عليه(.
)4( أرسار العربية: 224.

)5( يف »ط«: )أّنه مضاف إليه ال الفاعل(. 
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)غالمي(.

وأيضًا ألّنه يشبه الغايات)1( يف أّنه ينقطع به الصوت مثلها، فُبني عىل الضّم 
مثلها.

وقد قيل)2(: ألّنه لو ُبني عىل الفتح اللتبس بغري املنرصف؛ ألّنه)3( منصوٌب 
حماًل باملفعولية، فلو ُفتح لُظّن أن قد أظهر اإلعراب. وإن ُبني عىل الكس اللتبس 

باملضاف إىل الياء املحذوفة)4(. 

وأقول: وإن كان اجلزء الثاين صحيحًا خمتارًا عندنا، كام ذكرنا، ولكن اجلزء 
األول ليس كذلك؛ ألّن االلتباس بغري املنرصف إّنام يتصور يف اسم حُيتمل)5( أن 
يكون فيه عّلتان من العلل اآلتية- إن شاء اهلل تعاىل)6(- وأن ال يكونا فيه، وهو إذا 

وجد فقليٌل جدّا، يمكن أن ُيعرف بالقرينة/29ظ/. 

املفرد  فلام ذكرنا يف   ، مبنيٌّ باأللف  املستغاث  املنادى  الثاين، وهو  أّن  وأّما 
املعرفة، وكذا دليل البناء عىل احلركة. 

وأّما دليل البناء عىل الفتح، فهو أّنه لو مل يبَن النتصب؛ ألّن آخره األلف، 

)1( إذا حذف املضاف، ونوي معناه، يف نحو: قبل وبعد، وفوق وحتت، وغريها من الظروف التي 
تقطع عن اإلضافة، فإّنا تبنى عىل الضّم، فإذا ُبنَِيْت عىل الضّم، سّميت غايات؛ ألّن األصل يف 
ُحذف  فإذا  إليه؛  املضاف  آخر  هي  املضافة  الكلمة  وغاية  بعدها،  ملا  مضافة  تكون  أن  الظروف 

املضاف إليه، صار آخر املضاف هو الغاية. ينظر: املفصل: 210.
)2( القائل صاحب أرسار العربية »منه«. 

)3( أي: ألّن املنادى. 
)4( أرسار العربية: 224.

)5( زاد يف »ش« و»ك«: )فيه(. 
)6( تأيت يف هذا الباب: املقصد احلادي عرش: يف االسم غري املنرصف وأحكامه ص171.
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واأللف يقتيض أن يكون ما قبلها مفتوحًا، فلاّم بنوه أرادوا أن جيعلوا حالة البناء 
مناسبًة حلالة اإلعراب، فبنوه عىل الفتح، وهذا يصلح للبناء عىل احلركة.

وأّما أّنه إذا كان مضافًا أو شبهه أو نكرًة، فهو معرٌب؛ فألّن املشاهبة ملبنّي 
األصل مفقودة. 

وأّما النصب؛ فألّنه مفعوٌل به، وأّما أّنه إذا كان مستغاثًا بالالم، فهو معرٌب، 
فلام مّر، وأّما أّنه جمروٌر فألّن الالم الم اجلّر.

فإن قلَت: فلم ُفتحت؟

قلُت: لئال يلتبس املستغاث باملستغاث له، إذا ُحذف املستغاث له، فاّن الم 
املستغاث له جمرور.

فإن قلَت: هاّل عكست؟

قلُت: ألّن معناه فيام إذا دخل عىل املستغاث له أعرق وأثبت ممّا إذا دخل 
عىل املستغاث.

والصفة  فالتأكيد  اختلفت،  قد  املعرفة،  املفرد  املنادى  توابع  أّن  اعلم  ثّم 
وعطف البيان والعطف باحلرف املمتنع دخول )يا( عليه بدخول )الالم( فيه)1(، 

جيوز رفعها ونصبها.

أّما الرفع فحماًل عىل اللفظ، والنصب محاًل عىل املحّل.

)1( نحو: )يا زيُد واحلارُث، واحلارَث(. رشح الريض عىل الكافية: 363/1.
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ولكن اختلف/30و/اخلليل، وأبو عمرو)1(، وأبو العباس)2(، يف املعطوف 
إىل  اخلليل  فذهب  النصب؛  أو  الرفع  فيه  املختار  أّن  يف  بالالم،  املحىّل  باحلرف 
بأّنه إذا كان نزع )الالم( منه  الثاين، وأبو العباس يفّصل  األول، وأبو عمرو إىل 

صحيحًا، فاملختار الرفع، وإاّل فالنصب)3(. 

أّما دليل األول: فهو أّنه منادًى مستقلٌّ يف الواقع ونفس األمر، فاألوىل أن 
ُيرفع، كام إذا كان منادًى مستقاًل. 

وأّما دليل الثاين: فهو أّنه ليس منادًى مستقاًل، لدخول )الالم( املانع من 
دخول حرف النداء، فيكون تابعًا للمنادى، وتابع املنادى حُيمل عىل حمّله.

منادى  كان  منه،  )الــالم(  نزع  صّح  إذا  أّنه  فهو  الثالث:  دليل  وأّمــا 
النصب)4(،  فيختار  كذلك،  يكن  مل  يصّح،  مل  وإذا  الرفع،  فُيختار   مستقاًل، 

)1( يريد به أبا عمرو بن العالء التميمي املازين البرصي، واسمه زبان بن عامر، ويلّقب أبوه بالعالء، 
سنة  بالكوفة  ومات  بالبرصة،  ونشأ  بمكة،  ولد  السبعة،  القراء  وأحد  واألدب،  اللغة  أئمة  من 
)145هـ(. ينظر: طبقات النحويني واللغويني: 35، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة: 139، 

وبغية الوعاة: 231/2، واألعالم: 41/3.
)2( يريد به أبا العباس املربد، وهو حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثاميل األزدي، إمام العربية ببغداد 
أئمة األدب واألخبار، من كتبه )الكامل(، و)املذكر واملؤنث(، و)املقتضب(،  يف زمانه، وأحد 
مولده بالبرصة، ووفاته ببغداد سنة )286 هـ(. ينظر: طبقات النحويني واللغويني: 101، وإنباه 

الرواة: 241/3، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة: 286، وبغية الوعاة: 269/1.
)3( ينظر: الكتاب: 186/2-187، واملقتضب: 212/4-213، واألصول يف النحو: 336/1، 
ورشح املفصل: 3/2 ، ورشح الريض عىل الكافية: 1/ 359 و365، والبسيط يف رشح الكافية: 

.423-421/1
)4( الفوائد الضيائية: 331-330/1. 
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هكذا قيل)1(. 

وأقول: ال مدخل لكونه حمىّلً بالالم يف كونه منادًى مستقاًل)2(، وال يكفي 
كونه معطوفًا، وأيضًا ال نسّلم أّن تابع املنادى حُيمل عىل حمّله.

ر حرف النداء مع الواسطة  فالصواب أن يقال: إّن اخلليل يرفع عىل أّنه ُيقدِّ
أّيا  ويا  زيُد  يا  والعاقُل(:  زيُد  )يا  تقدير:  فيكون  تعاىل)3(-  اهلل  شاء  إن  اآلتية- 

العاقُل، فيكون قولك: )يا أّيا العاقُل(، معطوفًا عىل )يا زيُد( )4(.

وأبو عمرو ينصب ألّنه يقول: مّلا امتنع دخول حرف النداء عليه، فاألوىل 
أن ُينصب محاًل /30ظ/ عىل حمّل املنادى، لئاّل يدخل عليه حرف النداء، بل إّنام 

يدخل عليه )أدعوا(، إذ قد عرفت أّن معنى )يا زيد(: أدعوا زيدًا)5(.

جُيعل  أن  منه صحيحًا، صّح  الالم  نزع  كان  إذا  فيقول:  العباس  أبو  وأّما 
منادى، وإذا مل يصّح، فكان األوىل أن جُيعل بحيث ال يدخل عليه حرف النداء)6(.

هذا واحلّق عندي مذهب أيب عمرو، إذ املفروض أّنه معطوٌف عىل املنادى، 

)1( القائل اجلامي.»منه«. 
)2( ألّنه إّنام يفيد االستقالل املعنوي، وهو غري كاٍف يف مراتب اإلعراب وأحكامه »منه«. 

)3( أي التوّصل إىل نداء املحىّل بـ)ال( بتوسط )أّي(، وسيأيت يف الفائدة الالحقة ص76.
)4( ينظر: الكتاب: 188/2 و197.

)5( ينظر: البسيط يف رشح الكافية: 422/1، والفوائد الضيائية: 330/1. وهذا التقدير معروٌف 
عن سيبويه واملربد أيضًا، فـ)يا( عندمها بدٌل عن الفعل املرتوك إظهاره، وتقديره: أدعو، أو ُأريد، 
و182/2،   291/1 الكتاب:  ينظر:  نصب،  حمّل  يف  صار  أو  املنادى،  ُنصب  لذلك  أنادي،  أو 

واملقتضب: 202/4، ورشح املفصل: 127/1، ورشح الريض عىل الكافية: 1/ 346.
)6( ينظر: املقتضب: 213/4، ورشح الريض عىل الكافية: 1/ 365، والبسيط يف رشح الكافية: 

422/1، والفوائد الضيائية: 331-330/1.
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ال عىل جمموع حرف النداء واملنادى، فكان تابعًا له، فاألوىل أن ُينصب لئاّل يدخله 
حرف النداء.

هذا- أعني جواز الرفع والنصب كليهام- إّنام هو إذا كانت تلك التوابع 
، وأّما البدل واملعطوف باحلرف  مفردًة، وأّما إذا كانت مضافًة)1( فالنصب متعنّيٌ

غري املحىّل بالالم، فحاهلام تابعني كحاهلام مستقّلني.

فائدة 
ال ُينادى املعرف بالالم)2( إاّل بواسطة )أّيا(، أو )أّيذا(، أو )هذا(، وإاّل 
تلك  بإحدى  ُأويت  إذا  وأّما  ممنوٌع،  وهو  واحٍد،  اسٍم  عىل  التعريفني  اجتامع  لزم 
الواسطة، وتكون هي  بل عىل  املعّرف،  النداء عىل  فلم يدخل حرف  الوسائط، 

املنادى، ولكن يكون املعّرف مقصودًا بالنداء، ولذلك رفعوه وتوابعه.

إذ اجتمع عىل لفظة )اهلل( الالم وحرف  فإن قلَت: فام تقول يف )يا اهلل(، 
النداء؟

قلُت: هذا مستثنًى، فإّنم قالوا)3(: إذا كانت /31و/ )الالم( عوضًا عن 
املحذوف والزمة للكلمة بحيث ال تستعمل الكلمة بدونا أصاًل، جاز دخول 

)1( املراد به ما يعّم شبهه »منه«. 
)2( هذه املسألة خالفية، فالكوفيون ذهبوا إىل أنه جيوز نداء ما فيه األلف والالم، نحو: يا الرجل، 
و333/3،  و195،   187/2 الكتاب:  ينظر:  جيوز.  ال  أنه  إىل  البرصيون  وذهب  الغالم،  ويا 

واملقتضب: 239/4، واإلنصاف: 335/1-338 )مسألة 46(.
عىل  الريض  ورشح   ،66 واملفصل:   ،240-239/4 واملقتضب:   ،195/2 الكتاب:  ينظر:   )3(

الكافية: 1/ 381، والبسيط يف رشح الكافية: 430/1، والفوائد الضيائية: 334/1.
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الكلمة)1(،  أصل  بل  التعريف،  الم  تكون  ال  حينئٍذ  )الالم(  ألّن  النداء؛  حرف 
)الالم(،  مقامها  وُأقيمت  مهزته،  ُحذفت  )أله(  أصله  فإّن  كذلك،  )اهلل(  ولفظة 

ولزمت الكلمة، إذ ال يقال يف غري الرضورة )اله(.

فائدة 
اعلم أّن املنادى املضاف إىل ياء املتكلم جيوز يف يائه مخسة أوجه: سكون 
األلف  وحذف  ألفًا،  وإبداله  االسم،  آخر  كسة  وإبقاء  وحذفه  وفتحه،  الياء، 
وإبقاء ما قبله عىل الفتحة، إاّل يف )يا أيب(، و)يا أّمي(، فاّنه جيوز فيه ثالثة أوجه 
ُأخر: قلب الياء تاًء مثناًة من فوق مفتوحة، ومكسورة، وإحلاق األلف بعد التاء. 

فائدة
إنا ذكرنا قبُل أّن املفرد املعرفة ُيبنى عىل عالمة رفعه قبل النداء)2(، ثّم اعلم 
أّن العلم إذا وصف بـ)االبن( املضاف إىل علٍم آخر، فاملختار فتح العلم، واالبن 

تابعه لكثرة استعامله، فناسب التخفيف.  

خامتة يف ترخيم املنادى
اعلم أّنه قد ُيرّخم املنادى وغريه للتخفيف، ولكن ختفيف املنادى جيوز يف 
َعة بخالف ترخيم غريه، فإّنه ال جيوز إاّل يف الرضورة؛ وذلك ألّن  الرضورة والسَّ

)1( أي: يف حكم أصل الكلمة، وإال لزم أن تكون مهزته للقطع، مع أّنه ال يقطع يف غري النداء. 
فإن قلَت: فلم يقطع فيه؟ 

فال  ما،  بل هلا خصوصيٌة  التعريف،  ليس كسائر المات  الالم  أّن هذه  للسامع عىل  تنبيهًا  قلنا: 
يتوّحشه اجتامع حرف النداء معها أول وهلة »منه«. 

)2( تقدم أول النداء ص70. 
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املنادى كثري االستعامل، فناسب احلذف والتخفيف.

ثّم اعلم أّن املنادى املرّخم إن كان يف آخره حرفان زائدان معًا، أو حرف 
والزائد  الزائدان،  احلرفان  ُحذف  ــدة/31ظ/،  زائ مّدة  قبله  أصيّل  صحيح 

واألصيل.

أّما األول فألّنه كام زيدا معًا فينبغي أن حُيذفا معًا؛ ألّنام إذا زيدا معًا، كانا 
يف حكم حرٍف واحٍد، فلو ُحذف أحدمها دون اآلخر، لزم حذف ما هو يف حكم 

نصف احلرف دون النصف اآلخر، وال خُيفى قبحه. 

وأّما الثاين فألّنه ال شّك أّنه حُيذف الصحيح إذا ُرّخم، فينبغي أن حُيذف 
الزائد أيضًا، وإاّل لزم ترجيح املرجوح، وهو ممنوٌع. 

ثّم إن كان مركبًا، فعند الرتخيم حُتذف الكلمة األخرية، تقول يف بعلبك: 
)بعَل(، وإن مل يكن شيئًا من ذلك ُحذف احلرف األخري.

ثّم اعلم أّن له رشوطًا)1(: 

]1[ منها: أن يكون مفردًا ال مضافًا. 

]2[ ومنها: أن ال يكون مستغاثًا. 

]3[ ومنها: أن يكون إّما علاًم تكون حروفه بحيث إذا ُحذف منها ما حُيذف 
يف الرتخيم بقي االسم عىل ثالثة أحرف، أو اساًم ملحقًا به تاء التأنيث. 

واحدٌة  كلمٌة  إليه  واملضاف  املضاف  فألّن  باألول؛  أّما  االشرتاط:  وجه 
من حيث اللفظ، متعّددة من حيث املعنى، فإذا ُرّخم فال خيلو، إّما أن ُيرخم من 
املضاف، أو من املضاف إليه، فلو ُرّخم من املضاف، فهو وإن كان  ترخياًم من 

)1( زاد يف »ش« و »ط«: )به(. 
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حيث املعنى، فليس ترخياًم من حيث اللفظ؛ ألّن آخر املضاف ليس آخر املنادى 
حيث  من  ترخياًم  كان  وإن  فهو  إليه،  املضاف  من  ُرّخم  ولو  اللفظ،  حيث  من 

اللفظ، إاّل أّنه ليس ترخياًم من حيث املعنى.

الصوت،  مّد  املطلوب  كان  باأللف،  مستغاثًا  كان  لو  فألّنه  بالثاين؛  وأّما 
ُحذف  لو  فألّنه  بالالم؛  مستغاثًا  كان  ولو  الرتخيم،  وينافيه  احلرف،  وزيادة 

/32و/ اآلخر اللتبس باملفتوح واملضموم.

يناسب  إّنام  والتخفيف  للتخفيف،  هو  إّنام  الرتخيم  فالّن  بالثالث؛  وأّما 
كثري  والعلم  الزائد،  بحذف  زائٌد  حرٌف  إليه  امللحق  أو  االستعامل،  الكثري 

االستعامل، وامللحق بآخره تاء التأنيث ملحٌق إليه حرٌف زائٌد.

فإن قلَت: مل رشطت يف العلم أن يكون بحيث إذا ُرّخم بقي األصل)1( من 
ثالثة حروف.

يبق  مل  فلو  احلروف،  الثالثة  هو  املتمّكن  االسم  حروف  أقّل  ألّن  قلُت: 
األقّل)2( منه، لزم خروج االسم عن االسمية)3(.

فإن قلَت: فِلَم مَلْ تشرتط يف امللحق آخره تاء التأنيث)4(؟

قلُت: ألّنه يكون البّتة كذا، وإاّل لزم أن ال يكون االسم اساًم)5(. 

)1( يف »ش« و»ط«: )ال أقّل(. 
)2( يف »ش«: )يبق ال أقل(. ويف »ط«: )يبق أقل(. 

)3( أي: عن االسمية اخلاصة، أي: املقارنة للتمّكن»منه«. 
)4( إّما حقيقة كام يف )طلحة(، أو حكاًم كام يف )ثبة( و)قلة( و)شاة(»منه«. 

)5( قال ابن األنباري: »فإن قيل: فلم جاز ترخيم ما فيه عالمة التأنيث نحو قولك يف )ثبة( يا ثب، وما 
أشبه ذلك؟ قيل: ألّن هاء التأنيث بمنزلة اسم ضّم إىل اسم، وليست من بناء االسم، فجاز حذفها 
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تلك  بعض  يف  اختلفوا  والكوفيني  البرصيني  أّن  فاعلم  هذا،  عرفت  إذا 
فقد ذهبوا  الكوفيون  وأّما  الذي ذكرنا.  البرصيني، فذلك  أّما مذهب  الرشوط، 
إىل أّن ترخيم املنادى املضاف جائٌز بحذف آخر املضاف إليه)1(، واستدلوا بقول 
الشاعر)2(:                                                                                                ]الطويل[

واْحَفُظوا ِعْكِرَم  آَل  يا  َحظَُّكم  ُخُذوا 
ُيْذَكُر)3( بالَغيِب  ْحُم  فالرَّ ــا  ن َأواِصَ

فإّن أصل ِعْكِرم )ِعْكِرمة(.

كام حيذف االسم الثاين من االسم املركب«. أرسار العربية: 238، وينظر: رشح املفصل: 20/2. 
 ،261/4 واملقتضب:   ،240/2 الكتاب:  اآلتية:  املصادر  يف  والكوفيني  البرصيني  رأي  ينظر   )1(
العربية:  وأرسار  )املسالة48(،   349-347/1 واإلنصاف:   ،359/1 النحو:  يف  واألصول 
الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،20/2 املفصل:  ورشح   ،315/2 الشجري:  ابن  وأمايل   ،238
349/1، والبسيط يف رشح الكافية: 442/1، وارتشاف الرضب: 2227/5، وخزانة األدب: 

.329/1
)2( هو زهري بن أيب سلمى- واسمه ربيعة- بن رياح املزين، حكيم الشعراء يف اجلاهلية، ومن الطبقة 
األوىل من فحوهلم، تويّف نحو سنة )13( قبل اهلجرة. ينظر: طبقات فحول الشعراء: 51/1، 

والشعر والشعراء: 137/1، واألغاين: 443/10.
)3( قاله زهري من قصيدة خياطب هبا بني ُسَليم حني بلغه أنّم يريدون اإلغارة عىل غطفان، فأخذ 
حيّذرهم، ويذّكرهم بام بني القبلتني من أوارص ُقربى، ينظر: ديوانه: 27، والكتاب: 2/ 271، 
 ،239 العربية:  وأرسار  )املسالة48(،   347/1 واإلنصاف:   ،457  /3 النحو:  يف  واألصول 
وأمايل ابن الشجري: 191/1 و315/2، ورشح املفصل: 20/2، وخزانة األدب: 329/1. 

وهو غري منسوب يف رشح الريض عىل الكافية: 1/ 394، وارتشاف الرضب: 2227/5.
قوله: خذوا حّظكم، أي: نصيبكم من وّدنا، واذكروا أوارص قربانا، وآل عكرم: يريد عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيالن بن مرض، وهو أبو قبائل كثرية من قيس، منها سليم بن منصور بن عكرمة، 
أّما غطفان فهو ابن سعد بن قيس َعيالن، فهم جيتمعون يف النسب إىِل قيس. ينظر: لسان العرب 

-عذر-549/4، و-عكرم-: 495/17، وخزانة األدب: 330/1.
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واجلواب: أّن هذا الرتخيم ليس من ترخيم املنادى بيشٍء، بل إّنام هو ترخيم 
اسم غري املنادى لرضورة الشعر؛ ألّن املضاف إليه ليس نفس املنادى، وال خالف 

يف أّن غري املنادى مطلقًا)1(، ُيرخم لرضورة الشعر)2(.

كان  إذا  ترخيمه  جيوز  ثالثة  حروفه  الذي  االسم  أّن  إىل  ذهبوا  وأيضًا   
متحرك األوسط، واستدّلوا باألسامء املحذوفة األعجاز الباقي منها حرفان نحو: 
)يد(، و)دم(، و)غد(، فإّن أوسطها مّلا كان متحركًا ُحذف آخرها، وهو الياء يف 

األول، والواو يف الثانيني)3(. 

الواب
/32ظ/ إّن حذف أواخر هذه األسامء، إّنام هو ألّن األواخر حرف العّلة، 
هو  فإّنام  املنادى  ترخيم  وأّما  لذلك،  فُحذف  ثقيٌل،  املختلفة  باحلركات  فإعرابه 
لزيادة احلروف مع كثرة االستعامل، ويف االسم الذي عىل ثالثة أحرف ليس زيادة 

احلروف)4(، هكذا قيل)5(.

)1( سواء كان مضافًا إليه املنادى أم ال »منه«.  
)2( جعله سيبويه يف الكتاب: 2/ 271، يف باب )ما رمّخت الشعراء يف غري النداء اضطرارًا(، وهو عند 
البرصيني رضورٌة يف غري املنادى، ينظر: األصول يف النحو: 3/ 457، واإلنصاف: 349/1- 
ورشح  190/1و315/2،  الشجري:  ابن  وأمايل   ،240 العربية:  وأرسار  )املسالة48(،   356
املفصل: 20/2، ورشح الريض عىل الكافية: 1/ 394-395، وارتشاف الرضب: 2228/5، 

وخزانة األدب: 329/1.
)3( أجاز األخفش والكوفيون إالّ الكسائي ترخيم الثالثي إذا كان أوسطه متحركًا، ينظر: اإلنصاف: 
ورشح   ،2231/5 الرضب:  وارتشاف   ،237-236 العربية:  وأرسار  )مسألة49(،   356/1

الريض عىل الكافية: 395/1، والبسيط يف رشح الكافية: 444/1.
)4( ينظر: أرسار العربية: 237-238، واإلنصاف: 356/1-357)مسألة49(.

)5( القائل صاحب أرسار العربية»منه«. 
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إاّل  ليس  املنادى  ترخيم  أّن  الكوفيون  يسّلم  ال  ربام  إذ  نظٌر،  فيه  وأقول: 
لزيادة احلروف مع كثرة االستعامل، مل ال جيوز أن يكون يف بعض املواضع لكثرة 

االستعامل فقط، أو لكون اآلخر حرف عّلٍة، والضّم عليه ثقيٌل، أو لغري ذلك.

 فالصحيح أن يقال: هذه األسامء قليلٌة معدودٌة خمالفٌة للقياس، فال يقاس 
عليها يشٌء)1(.

فائدة
حرٌف  آخره  قبل  مفرد  ترخيم  يف  اختلفوا  والكوفيني  البرصيني  أّن  اعلم 
ساكٌن، أحُيذفان معًا أم حُيذف اآلخر فقط؟ فذهب األولون إىل الثاين، واآلخرون 

إىل األول)2(.

يبقى  فكام  املتحّرك،  كاحلرف  الساكن  احلرف  أّن  فهو  األولني،  دليل  أّما 
املتحرك، فكذلك جيب أن يبقى الساكن أيضًا.

ألشبه  الساكن،  وأبقي  املتحرك  ُحذف  لو  أّنه  فهو  اآلخرين،  دليل  وأّما 
احلروف، وهو ممنوٌع.

الواب
ال نسّلم أّنه ممنوٌع، كيف وقد جاءت األسامء املشاهبة للحرف كثريًا، وأيضًا 
لو صّح لزم أن ال جيوز أن يكون االسم مكسور اآلخر)3(؛ ألّنه يشبه املضاف إىل 

ينظر: أرسار  الكوفيني،  الرّد عىل  األنباري يف  ابن  أورده  الذي  األول  الوجه  )1( هذا هو مضمون 
العربية: 237، اإلنصاف: 359/1 )مسألة 49(.

)2( ينظر: أرسار العربية: 242، واإلنصاف: 361/1)مسألة 50(.
)3( املراد باالسم املنادى، واملراد باآلخر ما يبقى بعد الرتخيم، أي: ما قبل اآلخر»منه«.
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إىل/33و/)1(  املضاف  يشبه  اآلخر؛ ألّنه  مفتوح  املحذوفة، وكذلك  املتكلم  ياء 
الياء املقلوبة إىل األلف املحذوفة)2(، هذا ما قيل يف اجلواب)3(.

وأقول: مقصود الكوفيني أّنه لو ُأبقي الساكن، ألشبه مبنّي األصل، فيلزم 
أن يكون مبنيًا، وإن كان نكرًة، وليس كذلك. 

وال خيفى أّنه حتى يندفع هذا اجلواب، فاجلواب احلّق أن يقال: ال تكفي 
هذه املشاهبة يف البناء.

تتّمـة
اعلم أّنه إذا ُرّخم املنادى بقي ما قبل املحذوف عىل حاله ال يتغري أصاًل، 
تقول يف: يا حاِرث )يا حاِر( بكس الراء، ولكن قد ُيضّم إجراًء له جمرى املنادى 
ُيعّل  الذي مل حُيَذف منه يشٌء، فيقال يف: يا حاِرث )يا حاُر( بضّم الراء)4(. وقد 

إعالله، كام يقال يف: كروان )يا كرا(، ويف يا ثمود )يا ثمي( )5(، ونحو ذلك.

)1( تكررت يف هذا املوضع سبع أوراق من نسخة األصل )ش(. 
)2( ينظر: أرسار العربية: 241-242، واإلنصاف: 361/1)مسألة 50(.

)3( القائل صاحب أرسار العربية»منه«.
)4( ويعرب عن األوىل بلغة من ينتظر احلرف، وعن الثانية بلغة من ال ينتظر احلرف. ينظر: رشح ابن 

عقيل: 293/3.
)5( يقال يف كروان )يا كرا(؛ ألّنه مّلا حذف األلف والنون، صار الواو متطرفًا متحركًا قبله فتحة، 
مّلا حذف  )يا ثمي(؛ ألّنه  ثمود  ألفًا يف مثل هذه احلال. ويقال يف  الواو  وثبت يف كالمهم قلب 
إاّل  قبلها ضمة  برأسه، ومل يوجد يف كالمهم اسٌم متمّكٌن يف آخره واو  اساًم  الباقي  الدال، كان 
واللمع   ،324/1 املقتضب:  ينظر:  )دلو(.  مجع  )أْدٍل(  يف  كام  كسة،  والضمة  ياء،  الواو  قلبوا 
يف العربية: 118، والبسيط يف رشح الكافية: 451/1، وأوضح املسالك: 66/4، ورشح ابن 

عقيل: 293/3.
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فائدة
ع، كام تقول: )يا  اعلم أّنه قد ُتستعمل صيغة النداء يف النُّدبة، وهي التفجُّ
زيداه(، ولكن جيب أن ُيعلم أن ال يصّدر املندوب غري )يا( و)وا(، ولكن اخُتلف 
يف أّنه منادًى أم ال)1(، واحلّق أّنه ليس بمنادًى، بل شبيٌه به يف الصيغة؛ ألّن املنادى 

هو املطلوب إقباله، وهاهنا ليس كذلك، بل إّنام املطلوب التحّس والتأّسف)2(.

فيقال:  السكت،  هاء  مع  ألٌف  غالبًا  املندوب  آخر  يلحق  أّنه  اعلم  ثّم 
ُيلحق  األلف  أّن  يف  اخُتلف  فقد  موصوفًا،  املندوب  كان  إذا  ولكن  )وازيداه(، 

باملوصوف أو بالصفة )3(، واحلّق هو األول؛ ألّنه املندوب، والصفة خارجة. 

فإن قلَت: فلم تلحقها املضاف إليه مع أّن املندوب هو املضاف، واملضاف 
إليه خارجه؟

قلُت: وإن كان كام ذكرت، لكن املضاف واملضاف إليه قد اّتصال اتصاالً 
شديدًا حتى صارا كأّنام كلمٌة واحدٌة، فصار/40ظ/ احلرف اآلخر من املضاف 

)1( يرى ابن احلاجب أّن املنادى هو املطلوب إقباله، فخرج املندوب هبذا القيد عن تعريف املنادى، 
وقد أدخل عليه حرف النداء للتفّجع، ال لتنزيله منزلة املنادى، واملصنف يتابع هذا الرأي. ويرى 
بعضهم أّن املندوب منادى مطلوب إقباله عىل وجه التفّجع، وهو الظاهر من كالم سيبويه، قال: 
»اعلم أّن املندوب مدعو، ولكنّه متفّجع عليه«. الكتاب: 220/2، وينظر: الكافية: 19، ورشح 

الريض عىل الكافية: 344/1-345، ورشح املفصل: 13/2، والفوائد الضيائية: 322/1.
املندوب ومتنّي ذلك، فعازب عن مظاّن  أّنه يطلب حضور  )2( وأما ما يتكّلف يف جعله منادى يف 

استعامله، عىل أّن التمنّي غري الطلب »منه«. 
يونس  عند  الصفة  وتلحق  البرصيني،  وأغلب  اخلليل  عند  املوصوف  تلحق  الندبة  عالمة   )3(
اإلعراب:  الكتاب: 225/2-226، ورس صناعة  ينظر:  كيسان.  ابن  اختيار  والكوفيني، وهو 
524/2، وأرسار العربية: 245، واإلنصاف: 364/1-365 )مسألة52(، ورشح الريض عىل 

الكافية: 421/1، والبسيط يف رشح الكافية: 456/1، والفوائد الضيائية: 346/1.
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إليه كاحلرف اآلخر من املندوب، بخالف الصفة واملوصوف، فاّن اتصاهلام ليس 
كاتصال املضاف واملضاف إليه. 

وأّما دليل الثاين والذاهب إليه املرّبد)1(، فهو أّن اتصال الصفة باملوصوف، 
وإن مل يكن بحسب اللفظ كاتصال املضاف إليه باملضاف، ولكنّه بحسب املعنى 
واملضاف  املضاف  بخالف  الذات)2(  مّتحدا  واملوصوف  الصفة  ألّن  منه؛  أشّد 

إليه)3(.

الواب
إّن املعترب هنا هو اللفظ ال املعنى؛ ألّن الندبة وأحكامها أمٌر يتعّلق باللفظ.

خامتة 
اعلم أّنه قد حُيذف حرف النداء عن املنادى للتخفيف، وذلك إذا مل يكن 
لتنكريه،  نداؤه  يقّل  اجلنس  اسم  ألّن  املستغاث؛  وال  اإلشارة  وال  اجلنس  اسم 
أّما  واملستغاث  الوضع،  بحسب  اإلهبام  يف  منه  لقرهبا  اإلشارة  أسامء  وكذلك 
فلقّلته  بالالم  وأّما  احلذف،  ينايف  وهو  الصوت،  مّد  فيه  املطلوب  فألّن  باأللف 

)1( املعروف أّن هذا هو مذهب يونس، وقد خّطأه املربد، قال: »كان يونس جييز أن يلقي عالمة الندبة 
النحويني  مجيع  عند  وهذا  البطاله.  الفارس  أنت  وازيداه  الظريفاه،  وازيد  فيقول:  النعت،  عىل 
خطأ؛ ألّن العالمة إنام تلحق ما حلقه تنبيه النداء ملّد الصوت، والنعت خارج من ذا«. املقتضب: 

275/4. ففي عبارة املصنف وهٌم، وصواهبا: )وأّما دليل الثاين، والذاهب إليه يونس(.
ينظر:  للمربد.  املسألة، وليس هو  يونس يف هذه  مّعقبًا عىل رأي  اجلامي  )2( هذا االستدالل ذكره 

الفوائد الضيائية: 347/1.
)3( لو استدّل بأّن ها السكت إّنام تلحق للوقف، فال تدخل بني الصفة واملوصوف، وألف الندبة إّنام 
تلحق ملّد الصوت، وهو يناسب زمان انقطاع الكلمة، واالنقطاع بالصفة، لكان جيدًا »منه سّلمه 

اهلل«. 
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والتباسه كثريًا. 

]الثاين[: ما ُأضمر عامُله عىل رشيطة التفسري

هو ما كان بعده فعٌل قد اشتغل عن العمل)1( فيه بالعمل يف ضمريه الراجع 
أو مرادفه أو الزمه عىل  ُقّدم نفسه  لو  الفعل بحيث  أو متعّلقه، وكان ذلك  إليه 

ذلك االسم لنصبه)2( ، فقد حصل من ذلك ستة أقسام: 

األول: ما اشتغل عنه بضمريه بحيث لو قّدم نفسه عليه لنصبه. 

الثاين: ما اشتغل عنه بضمريه بحيث لو قّدم مرادفه عليه لنصبه. 

الثالث: ما اشتغل عنه بضمريه بحيث لو قّدم عليه الزمه لنصبه. 

الرابع: ما اشتغل عنه بمتعّلقه بحيث لو قّدم عليه نفسه لنصبه. 

مرادفه  عليه  قّدم  لو  بحيث  بمتعّلقه  /41و/  عنه  اشتغل  ما  اخلامس: 
لنصبه. 

السادس: ما اشتغل عنه بمتعّلقه بحيث لو قّدم عليه الزمه لنصبه. 

مثال األول: )زيدًا رضبُتُه(. 

مثال الثاين: )زيدًا مررُت به(، فاّن )مررت( لو ُقّدم عىل )زيد( مل ينصبه؛ 
ألّنه يتعّدى بالباء، بل إّنام ينصبه مرادفه)3(، وهو )جاوزت(. 

فال  بـ)عىل(،  يتعّدى  )حبست(  فاّن  عليه(،  حبسُت  )زيدًا  الثالث:  مثال 

)1( )عن العمل( من »ط«. 
)2( ورد ما يقرب من هذا احلّد يف الكافية: 21. 

)3( اعلم أّن )جاوزت( إّنام يرادف )مررت( مع الباء، وكذا سائر ما يؤتى به هنا للمثال، فإطالق 
الرتادف توّسع »منه دام ظله العايل«. 
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ينصب )زيدًا(، بل إّنام ينصبه الزمه، وهو )البسُت(. 

يف  عمل  الذي  الفعل  ألّن  ُيوجدا؛  أن  يمكن  فال  واخلامس:  الرابع  وأّما 
متعّلق االسم ال يعمل فيه؛ ألّن املراد بالعمل النصب باملفعولية، وليس للفعل 

مفعوالن)1(، فال يعمل ذلك الفعل وال مرادفه يف ذلك االسم عمل النصب. 

وأّما السادس: فمثاله: )زيدًا رضبُت غالَمه(، فاّن )رضب الغالم( يستلزم 
إهانة السيد، وال شّك أّنه يمكن أن يقال: )أهنُت زيدًا(.

إذا عرفت ذلك فاعلم أّن االسم املوصوف بالصفة املذكورة يف التعريف، 
إذا وقع، فال خيلو إّما أن يكون واجب النصب، أو واجب الرفع، أو خمتار النصب، 

أو خمتار الرفع، أو يكون النصب والرفع متساويني.

أّما األول: فإذا كان بعد )إن( و)لو( أو حرف التحضيض، فإّنا إّنام تدخل 
الفعل لفظًا أو تقديرًا، فإذا مل تدخل الفعل لفظًا، فال أقّل من أن تدخله تقديرًا، 

وذلك إذا نصب نحو: )إْن زيدًا رضبته رضبك(، و)هاّل زيدًا رضبته(.

وأّما الثاين: فغري موجوٍد، لكنّه نقل نجم األئمة N )2(، عن ابن كيسان)3(، 
)السوُط  نحو:  الفعل،  آلة  االسم  يكون  أن  وهو  موضٍع،  يف  الرفع  أوجب  أّنه 

التي نحو: )أعلمت( منزلة  اللذين يف مثل باب )أعطيت( و)علمت(، والثالثة  نّزل املفعولني   )1(
دام  »منه  نحو: )رضبت(.  إىل  بالنسبة  الواحد  كاملفعول  أفعاهلا  إىل  بالنسبة  فإّنا  مفعول واحد، 

ظله«. 
)2( نجم األئمة: هو الشيخ ريض الدين االسرتآبادي، وقد تقدمت ترمجته: ص28.

)3( هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن كيسان، أخذ عن املربد وعن ثعلب، كان برصيًا كوفيًا، وميله إىل 
مذهب البرصيني أكثر، من كتبه: )تلقيب القوايف(، و)املهذب يف النحو(، تويّف سنة )299هـ(  . 

ينظر: طبقات النحويني واللغويني: 153، وشذرات الذهب: 232/2.
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ب به زيٌد()1(.  رُضِ

)إذا(  أو  أو االستفهام/41ظ/،  النفي،  بعد حرف  فإذا كان  الثالث:  أّما 
املتضّمنة معنى الرشط، أو )حيث(، أو قبل األمر، أو النهي، أو تكون اجلملة التي 

هو فيها معطوفًة عىل مجلٍة فعليٍة.

أّما يف األربعة األُول؛ فألّن هذه الكلامت خُيتار دخوهلا عىل األفعال، وأّما 
حُيمالن  ال  إنشاءان  والنهي  األمر  فألّن  الباقيني  يف  وأّما  فللتناسب،  األخري  يف 
إذا قيل: )زيٌد ارضبه(، برفع )زيد(، وجب  بتأويل األخبار، مثاًل  إاّل  عىل يشٍء 
أن يؤّول بنحو قولنا: )زيٌد مقوٌل يف شأنه ارضبه(، ولو ُرفع االسم لكان مبتدًأ 

حمموالً عليه اخلرب، وهو األمر والنهي.

وأّما الرابع: فإذا مل تكن قرينٌة عىل رجحان النصب، أو تكون، ولكن تكون 
قرينة الرفع أقوى من قرينة النصب، كام إذا كان بعد )أّما(، برشط أن ال يكون 
الفعل طلبًا، فاّن املختار- كام عرفت - هو النصب، أو يكون بعد )إذا( للمفاجئة، 
زيٌد  فأّما  القوم،  )جاءين  املثال:  االسم،  يدخالن  غالبًا  ألّنام  الرفع؛  اختري  وإّنام 

فأكرمته(.

أّنه إذا كانت اجلملة معطوفًة عىل مجلٍة فعليٍة، خُيتار  فإن قلَت: قد ذكرت 
النصب، واملثال من هذا القبيل. 

تناسب  من  أقوى  )أّما(  فإّن  )أّما(،  لفظة  هناك  يكن  مل  إذا  ذلك  قلُت: 

)1( قال الريض: »مل يذكر مجهور النحاة ما وجب رفعه، وأثبته ابن كيسان، قال: وذلك إذا كان الفعل 
مشتغاًل بمجرور، به حُتّقق فاعلية الفاعل، بأن يكون آلة الفعل، نحو: )السوُط رُضب به زيد(؛ 
ألّنه مّلا حّقق فاعلية الفاعل، فكأّنه فاعٌل مرفوٌع، وقد تقّرر أّنه ال جيوز نصب االسم املذكور إاّل 

إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوب«. رشح الريض عىل الكافية: 453-452/1.
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املعطوف واملعطوف عليه)1(، بخالف الطلب فاّنه أقوى من )أّما( )2(. 

فعل،  فيها  املبتدأ  خرب  اسميٍة  مجلٍة  بعد  اجلملة  كانت  فإذا  اخلامس:  وأّما 
وهذه اجلملة بحيث يصّح عطفها عىل جمموع اجلملة املتقّدمة، وعىل اخلرب، نحو: 

)زيٌد قام وعمرًا أكرمته عنده( )3(.

فإن قلَت: الرفع راجٌح للسالمة عن احلذف. 

قلُت: للنصب رجحان من حيث إّن املعطوف عليه/42و/ يكون أقرب 
إىل املعطوف ممّا إذا ُرفع. 

فإن قلَت: قد قلَت: إّنه خُيتار النصب إذا كان االسم قبل األمر أو النهي، 
اَم﴾)4( عىل أّن القّراء  اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُ اِرُق َوالسَّ فام تقول يف قوله تعاىل:  ﴿َوالسَّ

أكثرهم عىل رفع )السارق( )5(.

)1( أي: إّن القرينة املرجحة للرفع، وهي )أما( الداخلة عىل االسم يف غري الطلب، أقوى من القرينة 
املرجحة للنصب، وهي رعاية التناسب بني اجلملة املعطوفة واجلملة املعطوف عليها يف كونام 

فعليتني. ينظر: الفوائد الضيائية: 356-353/1. 
)2( ألّن الرفع فيه حيوج إىل التأويل باخلرب، بخالف )أّما( فاّن النصب فيها غري حموٍج إىل تأويل»منه 

دام ظله«. 
)3( يصّح هنا رفع )عمرو( باالبتداء، ونصبه بتقدير الفعل، والوجهان مستويان، حلصول التناسب 
اسمية، ويف  املتقدمة، وهي  اجلملة  فتعطف عىل جمموع  اسمية،  اجلملة  تكون  الرفع  ففي  فيهام، 
الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:  فعلية.  وهي  اخلرب،  مجلة  عىل  فتعطف  فعلية،  تكون  النصب 

465/1، والبسيط يف رشح الكافية: 471/1، والفوائد الضيائية: 358/1. 
)4( سورة املائدة/38.

)5( قرأها اجلمهور برفع )السارق والسارقة(، وهو اختيار الكوفيني، وقرأها عيسى بن عمر وابن 
أيب عبلة وابن حميصن بنصبهام، وهو اختيار سيبويه. ينظر: الكتاب: 144/1، والبحر املحيط: 

488/3، ومعجم القراءات القرآنية: 268/2.
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يف  الالم  ألّن  رشطية؛  مجلة  إّما  بل  عامله،  ُأضمر  ممّا  ذلك  ليس  قلُت: 
وال  اجلزاء،  فاء  والفاء  الرشط،  معنى  متضّمٌن  وهو  املوصول،  الم  )السارق( 

يعمل ما بعدها فيام قبلها، كام ذهب إليه املربد)1(.

أو مجلتان، )واقطعوا( يف اجلملة الثانية، وال يعمل جزء مجلٍة يف جزء مجلٍة 
يبني  أخذ  ثّم  عليكم(،  ُيتىل  فيام  حكمهام  والسارقة  )السارق  والتقدير:  أخرى، 

احلكم، فقال: )فاقطعوا( )2(، كام ذهب إليه سيبويه )3(.

فإن قلَت: أّي املذهبني حّق عندك؟ 

قلُت: لكلٍّ وجٌه)4(، ال يمكنني أن ُأرّجح أحدمها عىل اآلخر، فوجه املربد 
أّنه لو مُحل عىل اجلملتني الحتاج إىل التقدير، وهو خالف األصل.

ووجه سيبويه أّنه لو مل يكن مجلتني)5( الحتاج إىل التأويل حلمل اإلنشاء، 
اللهّم إاّل أن يقال: وجه سيبويه راجٌح من حيث إّن محل اإلنشاء أفحش)6( من 

اللغة  يف  الكامل  ينظر:  خربه.  )فاقطعوا(،  وقوله:  مبتدأ،  وهو  الذي  بمعنى  والالم  األلف   )1(
الكافية:  رشح  يف  والبسيط  و472،   445/1 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،196/2 واألدب: 

475/1، والفوائد الضيائية: 362/1. 
)2( )السارق والسارقة( مبتدأ عىل تقدير حذف مضاف، واخلرب حمذوف، تقديره: )حكم السارق 
والسارقة فيام يتىل عليكم بعد(. والفاء للسببية، أي: إن ثبتت رسقتهام فاقطعوا. ينظر: الكتاب: 
الكافية:  رشح  يف  والبسيط  و473،   446/1 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،143-142/1

476/1، والفوائد الضيائية: 363/1.  
)3( )كام ذهب إليه سيبويه( ليس يف »ش« و»ط«.

)4( ذكر الريض أّن تقدير املربد أقوى، لعدم اإلضامر فيه، كام يف تقدير سيبويه. ينظر: رشح الريض 
عىل الكافية: 473/1. 

)5( أي: لو مل يكن التقدير مجلتني. 
)6( يف »ك«: )أبعد(. 
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التقدير)1(، واهلل أعلم بالصواب.

]الثالث[: التحذير

ْد(، أو )اّتِق(، أو  هو معمول حُمّذر، أي: خُمّوف ممّا بعده بكون)2( عامله )بعِّ
نحومها ممّا يف معنامها مقّدرًا، أو يكون املعمول مذكورًا، أو مل يكن مذكورًا، ولكن 

كّرر امُلحّذر منه)3(.

مثال األول: )إّياَك واألسد(، أي: بّعد نفسك عن األسد.

مثال الثاين: )الطريَق الطريَق(، أي: اّتِق الطريَق /42ظ/ الطريَق، أو بّعد 
نفَسك عن الطريِق عن الطريق.

أي:  واألسَد)5(،  أحذُر  إّياك  واألسَد(،  )إياَك  تقدير  قيل)4(:  أّنه  اعلم  ثّم 
أخاف منك ومن األسد)6(.

وقيل: التقدير: إّياك ُأحّذُر من األسد)7(، أي: ُأخّوفك منه.

)1( ألّن التقدير ال خيرج الكالم عاّم هو عليه بحسب املعنى، بخالف محل اإلنشاء عىل اإلخبار»منه«. 
)2( يف »ط« و»ك«: )ويكون(. 

)3( مل أجده هبذا اللفظ، ويف الكافية: هو معموٌل بتقدير )اّتِق( حتذيرًا مما بعده. الكافية: 22.
)4( القائل صاحب أرسار العربية »منه«. 

فيه:  التقدير  والرش(؛...ألّن  )إياك  قوهلم:  »انتصب  األنباري:  ابن  قال   .168 العربية:  أرسار   )5(
)إياك أحّذر(، فـ)إياك( منصوب بـ)احذر(، و)الرش( معطوف عليه«. 

)6( مل أجد هذا التقدير يف املصدر، وال يف غريه؛ ألّن التحذير إّنام يكون يف األغلب للمخاطب، وهنا 
حيّذر املتكلم نفسه من املخاطب ومن األسد. 

)7( أرسار العربية: 159. بتحقيق د. الدكتور فخر صالح قدارة، واملثال الذي فيه: )إياك والرّش(، 
وذكر أّن أصله: )إياك أحّذر من الرّش(. ويف الطبعة املعتمدة يف حتقيقنا: ص 168، ذكر أّن أصله: 

)أحّذر إياك من الرش(. بتقديم الفعل، ويف نسخة منه: أصله: )إياك أحّذر من الرّش(.
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ثّم قيل: لتقدير الفعل بعد )إياك( دون قبله وجٌه، وهو أّنه لو ُقّدر الفعل 
قبله لكان ضمريًا متصاًل بذلك الفعل، ككاف )رضبتك(، وإّنه ليس متصاًل)1(.

وأقول: هو غلٌط حمٌض؛ ألّنه إّنام يقتيض تقدير الفعل قبله أن يكون متصاًل 
يف التقدير.

]الرابع[:  اإلغراء 

كان  إذا  إجياده، وهو  إّما عىل  املخاطُب عليه،  ُأغري وُحّث  وهو معمول 
فعاًل، أو عىل إجياد فعٍل مالبٍس به)2(. 

مثال األول: )الرضَب الرضَب( )3(، أي: افعل الرضب، افعل الرضب.

مثال الثاين: )زيدًا زيدًا(، أي: أبلغ زيدًا، أبلغ زيدًا، وال يكون إاّل مكررًا، 
كام يف املثالني املذكورين.

الفصل الثالث: يف املفعول فيه 
وهو االسم الداّل عىل زماٍن أو مكاٍن وقع فيه الفعل، ُذِكر لفظة )يف( قبلهام 
أم ال)4(، فان ُذكرت ُجّر، وإن ُحذفت ُنصب، ويسّمى ذلك ظرفًا؛ ألّنه وقع فيه 

الفعل، فأشبه الظرف، كالكوز للامء. 

)1(  أرسار العربية: 169.
)2( مل أجده هبذا اللفظ.

)3( اإلغراء: أمر املخاطب بلزوم ما حُيمد به، نحو: )أخاك أخاك(، أي الزم أخاك، وليس الرضب 
من ذلك، ينظر: أوضح املسالك: 79/4، ورشح ابن عقيل 301/3. 

)4( مل أجده هبذا اللفظ. ويف الكافية: هو ما ُفعل فيه فعٌل مذكوٌر من زماٍن أو مكاٍن، ورشط نصبه 
تقدير )يف(. الكافية: 23.
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فإن قلَت: فالظروف متضّمنٌة لـ)يف(، وهي حرٌف، فيلزم أن تكون مبنيًة. 

)يف(،  لفظة  فيه  ُيقّدر  إّنام  بل)1(  )يف(،  ملعنى  متضّمنٌة  أّنا  ُنسّلم  ال  قلُت: 
وناهيك بأّنا قد ُيتلّفظ هبا، بال تكّرٍر، ولو كانت متضمنًة هلا لكان ذكرها تكريرًا.

فائدة 
اعلم أّن الظرف إن كان زمانًا مبهاًم، أو معينًا، أو مكانًا مبهاًم)2(، جاز فيه 

تقدير )يف(، وإاّل مل جُيز.

أن  فيصّح  الفعل،  لفظ  مدلول  /43و/  املبهم  الزمان  فألّن  األول:  أّما 
ينتصب عنه بال واسطة حرٍف كاملصدر، والزمان املعني مشابٌه للمبهم يف الزمانية، 

واملكان املبهم شبيٌه به لإلهبام.

وأّما الثاين: فألّن املكان املعنّي ال ُيشبه الزمان املبهم من وجه. 

فإن قلَت: قد شابه املكان املبهم املشابه للزمان املبهم، أفتلك املشاهبة كافية 
يف االنتصاب بتقدير )يف(؟

قلُت: ال، لضعفها)3(.

)1( )بل( ليس يف »ط« و»ك«. 
)2( وفّس املبهم من املكان باجلهات الست، ومحل عليه: )عند(، و)لدى(، إلهبامها، ولفظ )مكان(، 
لكثرته، واملبهم من الزمان: هو الذي ال حّد له حيرصه، نحو )حني(، و)زمان(، واملعني منه: ما 
له ناية حترصه، نحو )يوم( و)ليلة(، و)شهر(، و)يوم اجلمعة(.ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 

.488/1
جواز  سببية  يف  مدخل  له  يكون  أمٍر  يف  املشاهبة  تؤثر  إنام  انه  والثاين:  البعد،  األول:  بوجهني:   )3(
احلذف، وهذه املشاهبة يف التعيني، وهو ليس بداخٍل يف سبب جواز احلذف، بل نقيض له، فاّن 

السبب هو الزمانية واإلهبام»منه دام ظله العايل«. 
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فإن قلَت: فام تقول يف قوهلم: )دخلُت الداَر(، الدار: مفعول فيه، أم ال؟ 
فان كان مفعوالً فيه، فقد بطل قولك: إّن )يف( ال حُيذف من املكان املعني. قلُت: 
، و)الدار( مفعوٌل به)3(، واحلّق أّنه  قد اخُتلف فيه)1(؛ فقيل)2(: إّن )دخلت( متعدٍّ

مفعوٌل فيه، و)دخلت( الزٌم.

والدليل عليه أّن مصدره )الدخول(، وكّل فعل مصدره عىل )فعول( فهو 
الزٌم)4(، وأيضًا نظريه، وهو )عدت(، ونقيضه وهو )خرجت( الزٌم، فيجب أن 

)5( لكثرة االستعامل. يكون الزمًا، وأّما حذف )يف( فيه فشاذٌّ

يف  اجلمعة(،  )يوم  كقولك:  فيه،  املفعول  عامل  حُيذف  قد  أّنه  اعلم  ثّم 
جواب من يقول: )متى رست؟(، أي: رست يوم اجلمعة، وقد ُيضمر عىل رشيطة 

التفسري، كقولك: )يوم اجلمعة رسُت فيه(، أو )يوم اجلمعة رسُت يف ليلته(. 

)1( اختلف يف تعدي الفعل )دخل(، أو لزومه، فذكر سيبويه أّن قوهلم: )دخلت البيت( معناه دخلُت 
يف البيت، والعامل فيه الفعُل، وليس املنتصُب هاهنا بمنزلة الظرف. وقال اجلرمي: )دخلت(: 
متعٍد، وما بعده مفعول به. ويرى املربد أنه من األفعال التي تتعدى تارة بأنفسها، وتارة بحرف 
أنه  الزخمرشي  ويرى  يعيش.  ابن  ذلك  وتابع  و)نصحته(،  له(  نصحت  اهلل  )عبد  نحو:  اجلر، 
حذف حروف اجلر فتعدى الفعل بنفسه. وذهب ابن هشام إىل أّنه سقط حرف اجلر توسعًا لكثرة 
االستعامل، فهو منصوب بإسقاط اخلافض ال عىل الظرفية. ينظر: الكتاب: 159/1، املقتضب: 
الكافية:  الريض عىل  املفصل: 44/2، ورشح  املفصل: 387-388، ورشح   ،339-337/4

492/1، ورشح شذور الذهب: 300/1 و307، وأوضح املسالك: 236-235/2. 
)2( القائل به اجلامي»منه«. 

)3( الفوائد الضيائية: 370/1. 
)4( وبه قال سيبويه يف الباب السادس والثالثني من الكتاب »منه دام ظّله«. ينظر: الكتاب: 9/4. 

)5( قال سيبويه: »قال بعُضهم: )ذهبُت الشاَم( يشّبهه باملبَهم، إذ كان مكانًا َيقع عليه املكاُن واملذهُب، 
ومثُل:  واملكاِن،  املذهِب  عىل  دليٌل  وفيه  )الشام(،  عىل  دليًل  )ذهَب(  يف  ليس  ألّنه  ؛  شاذٌّ وهذا 

ذهبت الشاَم )دخلُت البيَت( «. الكتاب: 35/1.
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الفصل الرابع: يف املفعول له
وهو ما ُفِعل ]ألجله[ )1( الفعل؛ ألّنه كان حاصاًل، أو ليحصل بعُد، فاألول 

كقولك: )قعدُت عن احلرب جبنًا(، والثاين: كقولك: ) رضبُت تأديبًا(.

ثّم اعلم أّن األصل أن يكون جمرورًا بالالم، ولكن إذا ُأريد نصبه ُحذفت 
الالم، ولكن ال حُتذف إاّل إذا كان املفعول /43ظ/ فعاًل لفاعل العامل، كقولك: 

)رضبُت تأديبًا(، فاّن )التأديب( فعٌل للمتكّلم.

أم  معرفًة  يكون  أن  جيوز  هل  له،  املفعول  أّن  يف  اخُتلف  قد  أّنه  اعلم  ثّم 
اهلل  قال  جوازه،  واحلّق  جيوز)5(،  ال  أّنه  إىل  اجلرمي)4(  عمر  أبو  فذهب)3(  ال؟)2( 

)1( زيادة أثبتها من الكافية: 23.
)2( كذا، والصواب: أجيوز أن يكون معرفًة أم ال؟ إذ ال جُييز النحويون استعامل )أم( املعادلة يف سياق 
هبا  عنه  املستفهم  مع  يذكر  فال  فقط،  التصديق  عن  هبا  يستفهم  )هل(  ألّن  االستفهامية؛  )هل( 

معادٌل، بخالف مهزة االستفهام. ينظر: األصول يف النحو: 59/2، واملفصل: 437.
)3( يف »ش« و»ط«: )فزعم(، وجاء يف حاشيتهام: أن )إىل( متعّلق بـ)زعم( لتضّمنه معنى املثل أو 

الذهاب »منه«. 
)4( هو صالح بن إسحاق، اجلرمي بالوالء، أبو عمر، كان فقيهًا عاملًا بالنحو واللغة، أخذ النحو عن 
السري(،  له )كتاب يف  املربد،  واللغة عن األصمعي وأيب عبيد، وحّدث عن  األخفش ويونس، 
و)كتاب األبنية(، تويّف سنة )225هـ(. ينظر: طبقات النحويني واللغويني: 74، وأنباه الرواة: 

80/2، ووفيات األعيان: 485/2، والكنى واأللقاب: 145/2، واألعالم: 189/3. 
)5(  ذهب اجلمهور إىل جواز جمئ املفعول ألجله معّرفًا، وذهب أبو عمر اجلرمي إىل أنه ال جيوز أن 
إاّل نكرة، ويقدر ما جاء معرفًا بـ)أل( بزيادة)أل(، ويقدر ما جاء معرفًا باإلضافة بكون  يكون 
العربية:  وأرسار  و370-369،   ،169-168/1 الكتاب:  ينظر:  االنفصال.  نية  عىل  إضافته  
188، واملفصل: 87، ورشح الريض عىل الكافية: 509/1، ورشح املفصل: 54/2، وخزانة 

األدب: 114/3.
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ُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِت الل ﴾)1(، فـ)ابتغاء مرضات  تعاىل: ﴿َوَمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَوهَلُ
اهلل(: مفعول له.

تعاىل: ﴿َهَذا  كقوله  االنفصال،  نّية  اإلضافة يف  بأّن  اجلرمي:  عنه  وجييب 
إىل ضمري  أّنه مضاٌف  مع  للنكرة  وقع وصفًا  )ممطرنا(  فاّن  ْطُِرَنا ﴾)2(،  ممُّ َعاِرٌض 

املتكّلم؛ ألّنا يف نّية االنفصال.

وأقول: هذا خالف األصل، عىل أّنه إّنام جيري يف املضاف، ولكن قد جاء 
حمىّلً بالالم يف بعض األشعار)3(، وجاء معرفًا بنحو آخر أيضًا)4(.

فائدة 
 اعلم أّن الكوفيني ال يثبتون املفعول له، ويقولون: إّن كّل ما يمّثل له، إن 
وجمرور  جار  فهو  بالالم  كان  وإن  مقّدر،  لفعل  مطلق  مفعول  فهو  الم  بال  كان 

متعّلق بالفعل)5(.

)1( سورة البقرة/265.
)2( سورة األحقاف/24.

)3( نحو قول الشاعر: 
ال اقعُد البَن عن اهليجاء           ولو توالـْت ُزَمُر األعداء

ينظر: أوضح املسالك: 2/ 228، رشح ابن عقيل: 2/ 187، املقاصد النحوية: 2/ 315.
)4( كذا، ومعلوم أّن املفعول له املستكمل للرشوط -أي املصدرية، وإبانة التعليل، واحتاده مع عامله 
يف الوقت والفاعل- له ثالثة أحوال: 1- أن يكون جمردًا عن األلف والالم واإلضافة.2- أن 
يكون حمىًل باأللف والالم3- أن يكون مضافًا. ومل أجده معرفًا بنحو آخر. ينظر: املفصل: 87، 

واللباب يف علل البناء واإلعراب: 277/1 و278، ورشح ابن عقيل: 187-186/2.
)5( ينظر: أرسار العربية: 189. 



األسامء املنصوبة/ املفعول معه .............................................................  337

الفصل اخلامس: يف املفعول معه
ذلك  حني  مفعوله  أو  الفعل  فاعل  يصاحب  من  عىل  الداّل  االسم  وهو 
الفعل من حيث إّنه مصاحٌب له، املذكور بعد )الواو( التي بمعنى )مع()1(، ولكن 

أصلها العطف، كقولك: )استوى املاء واخلشبَة(، بنصب )اخلشبة(.

ثّم اعلم أّن البرصيني والكوفيني والزّجاج اختلفوا يف العامل يف املفعول 
الفاعل، /44و/ عمل فيه بواسطة  أّن عامله عامل  معه؛ فذهب البرصيون إىل 

الواو، فإّنا توصل ما بعدها بام قبلها)2(.

العمل  قالوا:  ولكنّهم  الفعل)3(،  هو  العامل  أّن  إىل  الكوفيون  وذهب 
بواسطة خمالفة)4( املفعول للفاعل، يعنون أّن اخلشبة يف )استوى املاُء واخلشبَة(، 
إّن املاء مل يكن مستويًا فــاستوى، واخلشبة ليس كذلك،  ختالف املاء من حيث 
إذ مل تكن معوجة لتستوي، ولذلك ال يمكن تكرير العامل، فال يمكن أن يقال: 

)استوى املاُء، واستوت اخلشبُة( )5(.

)1( مل أجد حّد املفعول معه هبذا اللفظ، فلعّله مّما تفّرد به.
الكافية:  عىل  الريض  رشح   ،182 العربية:  أرسار  اإلنصاف248/1)املسألة30(،  ينظر:   )2(

517/1، رشح املفصل: 49/2.
)3( كذا، ومعروف أنّم يرون أّن العامل فيه معنوي، وهو اخلالف، وسيأيت بيانه الحقًا. 

يتضّمن  فعاًل  تسببها  قّدروا  والفهم، ولعّلهم  للعمل  املخالفة ال وجه لكونا سببًا  أّن  )4( ال خيفى 
املخالفة، نحو: )استوى املاُء وخالف اخلشبَة(، وال خيفى ما فيه من الركاكة »منه«. 

املاُء  )استوى  املفعول معه منصوب عىل اخلالف؛ ألّن االستواء يف نحو:  أّن  الكوفيني  )5( مذهب 
صار  خالفه  فلاّم  بالرفع،  واخلشبُة(  املاُء  )استوى  حّقه:  وكان  اخلشبة،  إىل  منسوٌب  واخلشبَة( 
ينظر:  خربًا،  كان  إذا  الظرف  يف  ينصب  كام  ينصب  واخلالف  اخلشبَة(،  املاُء  )ساوى  التقدير: 
الكافية:  عىل  الريض  رشح   ،183 العربية:  أرسار  )املسألة30(،  اإلنصاف250-248/1 
518/1، رشح املفصل: 49/2، واجلنى الداين: 155، والفصول املفيدة يف الواو املزيدة: 195، 
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املالبسة،  معنى  يتضّمن  ما  وهو  حمذوٌف،  العامل  أّن  إىل  ذهب  والزّجاج 
فتقدير )استوى املاُء واخلشبَة(: استوى املاُء، والبس اخلشبَة)1(.

والصحيح هو األول، إذ ال تكّلف وال تعّسف فيه مع صالحية )الواو( 
لربط املفعول بالفعل بحيث يعمل فيه.

فإن قلَت: ما وجه العدول من)2( )مع( إىل )الواو(؟ 

قلُت: االختصار)3(.

فإن قلَت: مِلَ اختري )الواو( من بني احلروف؟

و)مع(  العاطفة،  احلروف  من  ألّنه  اجلمعية؛  معنى  عىل  يدّل  ألّنه  قلُت: 
لكنّها  اجلمعية،  عىل  دّلت  وإن  فإّنا  للعطف،  البواقي  احلروف  بخالف  كذلك 
تدّل عىل التعاقب، بخالف )الواو(، و)مع( ال يدّل عىل التعاقب، بل عىل عدمه، 

فـ)الواو( أوىل من سائر احلروف عاطفة وغريها.

فإن قلَت: هل يتقّدم هذا املفعول عىل عامله؟

قلُت: ال؛ ألّن )الواو( ال تتقّدم عىل ما قبلها، فإّنا لربط ما بعدها بام قبلها، 
وال يتصّور ذلك /44ظ/ إذا قّدمت عىل ما قبلها. 

ومهع اهلوامع: 2/ 240.
)1( تنظر: املصادر املتقدمة نفسها.

)2( يف »ط« و»ك«: )عن(. 
)3( املراد به االختصار الظاهري، وهو الذي بقّلة احلروف، والباطني وهو اخلّفة بحسب احلرف، 
فاّن )مع( أثقل من الواو؛ ثقل يأيت من كثرة احلروف، وآخر باعتبار كون العني حرفًا حلقيًا»منه«. 
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فائدة 
كّلام  به  ُيؤتى  أن  جيوز)1(  هل  معه  املفعول  أّن  يف  اختلفوا  النحاة  أّن  اعلم 
ُأريد، ليكون قياسيًا، أم ال، بل يقترص عىل مورد السامع؟ فقال األكثرون باألول، 
من  ملخالفه  فالبّد  األول،  املذهب  هو  والظاهر  بالثاين)2(،  قليلون  رشذمٌة  وقال 

دليٍل، وليس)3(.

تتّمـة 
اعلم أّن عامل املفعول معه يكون لفظيًا ومعنويًا، فان كان لفظيًا، فال خيلو 
إّما أن حيتمل أن يكون االسم املفعول معه معطوفًا عىل الفاعل أو ال، فان احتمل 

جاز الوجهان: املفعولية، والعطف، وإاّل فاملفعولية متعينٌة.

احتمل  إذا  ولكن  األمرين،  هذين  من  أيضًا  خيلو  فال  معنويًا،  كان  وإن 
العطف تعنّي؛ ألّن العامل املعنوي ضعيٌف، فام أمكن أن ال يكون ذلك معموالً 

له، وجب رعايته، فاملفعول هبذا االعتبار أربعة أقسام: 

األول: ما عامله لفظي، وجيوز العطف. 

الثاين: ما عامله لفظي، وال جيوز العطف. 

الثالث: ما عامله معنوي، وجيوز العطف. 

الرابع: ما عامله معنوي، وال جيوز العطف. 

)1( كذا، والصواب: أجيوز.
)2( ذهب األخفش وأبو عيل الفاريس، إىل كون املفعول معه قياسيًا، وقال بعضهم هو سامعي، ينظر: 

أرسار العربية: 185، ورشح الريض عىل الكافية: 526/1.
)3(  أي: وليس هناك دليل.
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مثال األول: )رُضبُِت أنا وزيٌد، وزيدًا( )1(.

مثال الثاين:  )رُضبُِت وزيدًا(، فاّنه ال جيوز أن يكون )زيدًا( معطوفًا عىل 
بُت(، ملا سيجيء إن شاء اهلل تعاىل)2(. الضمري يف )رُضِ

مثال الثالث: )ما لزيٍد وعمٍرو(؟ أي: ما يصنع زيٌد وعمٌرو؟ 

ومثال الرابع: )مالَك وزيدًا(؟ أي: ما تصنع أنت وزيدًا؟ فاّنه ال جيوز أن 
يعطف )زيدًا( عىل )الكاف( )3(، ملا سيأيت إن شاء اهلل تعاىل)4(.

الفصل السادس: يف احلال
حني  هي  التي  املفعول  أو  الفاعل  هيأة  عىل  الداّل  االسم  وهو  /45و/ 
الفعل له)5(، نحو: )راكبًا( يف قولك: )جاءين زيٌد راكبًا(، فاّنه يدّل عىل الركوب، 
وهو هيأٌة لزيٍد حني جميئه، فقد علم من قولنا: )حني الفعل( أّن زمان احلال جيب 

أن يكون مقارنًا لزمان الفعل.

)1( برفع )زيد( عطفًا عىل الضمري املنفصل، أو نصبه عىل املفعولية.
الضمري  عىل  يعطف  ال  أنه   ،132 ص  باحلرف  العطف  الباب:  هذا  من  الثانية  الفائدة  يف  يأيت   )2(
املرفوع املتصل إاّل إذا ُأّكد ذلك الضمري أوالً بضمرٍي منفصٍل. وينظر: الفائدة الثالثة: التأكيد ص 

.135
املقتضب: 152/4، واألصول يف  ينظر:  العطف،  الكوفيون  البرصيني، وأجاز  )3( عىل وفق رأي 

النحو: 119/2، واإلنصاف: 463/2 )املسألة 65(.
الضمري  عىل  ُعطف  إذا  أنه  ص133،  باحلرف،  العطف  الباب:  هذا  من  الثانية  الفائدة  يف  يأيت   )4(

املجرور املتصل ُكّرر اجلار.
)5( ورد ما يقرب من هذا احلّد عن ابن الساج يف األصول: 213/1. 
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فإن قلَت: قد عّرفه بعضهم)1(: بأّنه هيأة الفاعل أو املفعول)2(، أهو صحيٌح 
أم ال؟

فظاهر  االصطالحي،  احلال  تعريف  أراد  إن  فألّنه  أوالً:  أّما  ال،  قلُت: 
أراد  وإن  لفظًا.  ليست  واهليأة  األلفاظ،  بأحوال  يتعّلق  إّنام  النحو  ألّن  الفساد؛ 
املطّولة  الكتب  بعض  يف  يذكر  وإّنام   ، بمهمٍّ ليس  فهو  اللغوي  احلال  تعريف 
واملتوسطة)3( مع املعنى االصطالحي، فذكر املعنى اللغوي بدون االصطالحي 

غلٌط ممنوٌع.

وأّما ثانيًا: فألّنه إن أراد االصطالحي- كام هو الظاهر- فالبّد من التقييد 
بـ)حني الفعل( كام ذكرنا.

فإن قلَت: قد عّرفه ابن احلاجب: بأّنه ما يبني هيأة الفاعل أو املفعول به)4(، 
أهو صحيٌح أم ال؟

يف  احلّق  أّن  علم  فقد  الفعل،  حني  يكون  بام  اهليأة  يقيد  مل  إذا  ال،  قلُت: 
التعريف ما ذكرنا.

أّنه جيب أن تكون احلال نكرًة، واألصل يف ذي احلال أن يكون  ثّم اعلم 
معرفًة.

أّما األول: فألّنا صفة للفعل، وصفة الفعل صفة مصدره املخرج منه،   

)1( املعّرف صاحب أرسار العربية »منه«. 
)2( أرسار العربية: 190. وفيه: هيئة الفاعل واملفعول، ويف نسختني منه يف اهلامش: هيئة الفاعل أو 

املفعول.
)3( يف »ك«: )واملبسوطة(. 

)4(  رشح الريض عىل الكافية: 7/2، والبسيط يف رشح الكافية: 514/1.
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واملصدر املخرج من الفعل نكرٌة)1(.

يف  واألصــل  احلــال،  ذي  عن  واملعنى  األصــل،  يف  خرٌب  ألّنــا  وقيل: 
اخلرب/45ظ/ أن يكون نكرًة )2(.

وأقول: ال خيفى أّنه إّنام يفيد أصالة التنكري، ال وجوبه، واملطلوب هو الثاين.

وإذا  مبتدأ يف األصل،  فألّنه  احلال؛  تعريف ذي  أصالة  الثاين: وهو  وأّما 
كان نكرًة وجب تقديم احلال)3( عليه، ال ليخّصص ذا احلال؛ ألّنك قد عرفت أّن 
املبتدأ يصّح أن يكون نكرًة غري خمّصصٍة، بل ألّنا تشتبه بالصفة إذا كان ذو احلال 
اللفظ، فحملوا موضع  منصوبًا، أو يكون اإلعراب يف احلال مفقودًا من حيث 

عدم االلتباس عىل موضع االلتباس.

فإن قلَت: قلَت: إّنه جيب أن يكون احلال نكرًة، فام تقول يف قوله)4(:

]الوافر[
خال)5( وأرسَلـهـا الِعراَك ولـم َيُذْدها             ول ُيْشِفْق عىل َنَغِص الدِّ

)1( ينظر: أرسار العربية: 193.
)2( ينظر: رشح املفصل: 62/2.

)3( يف »ط«: )ذي احلال(.
)4( القائل هو لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري، أحد الشعراء الفرسان يف اجلاهلّية، من أهل 
عالية نجد، ومن أصحاب املعّلقات، جعله ابن سالم يف الطبقة الثالثة من فحول اجلاهلية، أدرك 
اإلسالم وأسلم، وُيعّد من امُلؤّلفة قلوهبم، سكن الكوفة وعاش عمرًا طوياًل حّتى ُتويّف سنة )41هـ(. 
.240/5 األعالم:   ،266/1 والشعراء:  والشعر   ،135/1 الشعراء:  فحول  طبقات  ينظر: 

)5( البيت من قصيدة مطلعها: 
من اخلوايل           لسلمى باملـَذانِب فالُقفاِل أل ُتْلِمم عىل الدِّ

وكتاب   ،231/4 دخل-:  العني-  كتاب  وينظر:  العراك«،  »فأوردها  وفيه:   ،108 الديوان: 
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وغري ذلك ممّا وقع فيه احلال معرفًة؟)1(

قلُت: فيه وجهان: 

واجلملة  مجلًة،  فتكون  العراك،  تعرتك  أي:  الفعل،  بتقدير  ّأنه  أحدمها: 
نكرٌة)2(.

وثانيهام: أّن املعرفة قامت مقام النكرة)3(.

معنوّي،  أو  شبهه(،  أو  )فعل  لفظّي  إّما  احلال  يف  العامل  أّن  اعلم  ثّم 
فاللفظّي نحو: )جاءين زيٌد راكبًا(، واملعنوّي نحو: )هذا زيٌد قائاًم(، فاّن العامل 

معنى اإلشارة املفهومة من )هذا(، واملعنى: أشري إىل زيٍد قائاًم.

 ،99  /7 نغص-:  العرب-  ولسان   ،17  /2 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،372  /1 سيبويه: 
و-عرك-: 465/10، و- دخل- 243/11، وخزانة األدب: 192/3. 

ومل ينسب يف املقتضب: 3/ 237، واإلنصاف: 822/2)مسألة 119(، ورشح املفصل: 62/2، 
ورشح ابن عقيل: 1/ 630، ومهع اهلوامع: 2/ 301.

الضمري املسترت يف )أرسلها( عائٌد إىل محار الوحش، و)اهلاء( عائد إىل األُتن. والعراك: مصدر 
بمعنى زحام اإلبل وغريها حني ورود املاء. ومل يذدها: مل يمنعها، ومل يطردها خوفًا من الصياد. 
ويشفق: يرحم، والنغص: مصدر نغص البعري: إذا مل يتّم رشبه. والدخال: أن يرشب بعض اإلبل، 
ثّم يرجع فيزاحم التي عىل املاء. وموطن الشاهد هنا )العراك( فإنه جاء معرفًا، وقد وقع حاالً.

)1( نحو: )جاء زيد وحَده، وطلبته َجهدك، وطاقَتك، ورجع عوَده عىل بدئه، ودخلوا الدار األوَل 
هم بَقِضيضهم(. فاألول، وجاءوا اجلاّمَء الغفري، وجاءوا َقضَّ

فيه:  فالتقدير  العراك،  أرسلها  قلت:  فإذا  احلال،  أفعال يف موضع  دّلت عىل  قيل: هي مصادر   )2(
 ،194 العربية:  وأرسار  827/2)مسألة119(،  اإلنصاف:  ينظر:  العراك.  تعرتك  أرسلها 

واملقتصد: 677/1، والبسيط يف رشح الكافية: 524/1، والفوائد الضيائية: 385/1.
)3( قيل: إنّا معارف موضوعة موضع النكرات، والتقدير يف أرسلها العراك: أرسلها معرتكًة. ينظر: 
املقتضب: 3/ 237، واملفصل: 91، ورشح املفصل: 62/2-63، وأوضح املسالك: 304/2، 

والبسيط يف رشح الكافية: 525/1، والفوائد الضيائية: 385/1.
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فذهب  فيه،  اختلف  قد  قلُت:  عاملها؟  عىل  احلال  تتقّدم  هل  قلَت:  فإن 
الفراء)4( إىل أّنه ال جيوز)5(، وفّصل غريه؛ فقال: إن كان العامل لفظيًا جاز التقديم، 

وإاّل فال)6(.

أّما دليل األول: فهو أّنه لو ُقّدمت لزم /46و/ اإلضامر قبل الذكر، فاّن 
يف احلال ضمريًا راجعًا إىل ذي احلال، فلو قّدمت عىل العامل، لقّدمت عىل ذي 

احلال الذي هو مرجع الضمري.

ودليل الثاين: أّن العامل اللفظي قوّي، يعمل فيام بعده وما قبله)7(، بخالف 
املعنوي.

قبل  اإلضامر  ألّن  بيشٍء؛  ليس  الفراء  دليل  ألّن  عندي؛  احلّق  هو  والثاين 
الذكر الالزم من التقديم ليس بممتنع؛ ألّنه بحسب اللفظ فقط، أال ترى إىل قوله 
تعاىل: ﴿َفَأْوَجَس يِف َنْفِسهِ  ِخيَفًة ُموَسى ﴾)8(، كيف قّدم )يف نفسه( عىل )موسى( 

مع أّن ضمريه راجٌع إليه.

ثّم أّنه قد اختلف فيام إذا كان العامل ظرفًا، أُيقّدم عليه احلال أم ال؟

)4( هو أبو زكرياء، حييى بن زياد الديلمي، ولد بالكوفة، وانتقل إىل بغداد، وعهد إليه املأمون برتبية 
فقيهًا  اللغة  يف  تقدمه  مع  وكان  األدب،  وفنون  واللغة  بالنحو  وأعلمهم  الكوفيني،  إمام  ابنيه، 
متكلاًم، عاملًا بأيام العرب وأخبارها، عارفًا بالنجوم والطب، تويّف يف طريق مكة سنة )207هـ(، 
ومن كتبه: )املقصور واملمدود(، و)معاين القرآن(، و)املذكر واملؤنث(، ينظر: طبقات النحويني: 

131، وإنباه الرواة: 7/4، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة: 313، وبغية الوعاة 333/2.
)5( ينظر: أرسار العربية: 192، واإلنصاف: 210)مسألة 32(.

)6( وهذا مذهب البرصيني، ينظر: أرسار العربية: 191، واإلنصاف: 250/1)مسألة 31(.
)7( عىل أنه ال يلزم يف نحو: )زيدًا راكبًا رأيته(. »منه«.

)8( سورة طه/67.
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فقال سيبويه: ال جيوز)1(. وفّصل األخفش فقال: إن كان املبتدأ مقّدمًا عىل 
احلال جاز التقديم عىل الظرف، وإاّل فال)2(.

دليل سيبويه: أّنه عامٌل ضعيٌف، وأّما دليل األخفش فهو أّن الظرف إّنام 
يعمل إذا اعتمد عىل املبتدأ أو غريه، فإذا قّدم املبتدأ فكأّنه تقّدم الظرف، وال خيفي 

ضعف هذا الدليل)3(، فتعنّي املذهب األول.

فإن قلَت: )4(هل جيوز أن يقع حاٌل واحٌد عن شيئني؟

قلُت: نعم، قال الشاعر)5(:                                                           ] الوافر[
متى ما َتْلَقنِي َفْرَدْين َتْرُجْف             َرَوانُِف َأليَتْيَك وُتْسَتطارا )6(

)1( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 24/2، والفوائد الضيائية: 386/1. 
جييز  وال  سيبويه،  جييزه  وال  خلفك(،  واقفًا  و)زيٌد  الدار(،  يف  قائاًم  )زيٌد  نحو:  األخفش  جييز   )2(
االثنان: ) قائاًم زيٌد يف الدار(، وال )قائاًم يف الدار زيٌد(. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 24/2، 

ورشح ابن عقيل: 273/2، والفوائد الضيائية: 387/1.
)3( ألّن تقّدم املعتمد ال مدخل له يف تقّدم العامل، فاّن العمل إّنام يتعّلق بالذي فيه معنى موجب 

اإلعراب، بل يمكن أن يقال: إّن الفصل بني الظرف وما اعتمل عليه موجٌب لضعفه »منه«. 
)4( زاد يف »ط«: )فان تقّدم(.

اجلاهلية، من أصحاب  العرب يف  فرسان  أشهر  العبيس،  بن عمرو  بن شداد  القائل هو عنرتة   )5(
املعلقات، جعله ابن سالم يف الطبقة السادسة من فحول اجلاهلية، من أهل نجد، اجتمع يف شبابه 
بامرئ القيس الشاعر، وشهد حرب داحس والغرباء، ونظم فيها شعرًا، ُقتل قبل اهلجرة بنحو 

)22( عامًا، ينظر: طبقات فحول الشعراء: 152/1، واألغاين 244/8، األعالم: 91/5.
)6( هذا البيت من قصيدة طويلة يجو هبا عامرة بن زياد العبيس، أوهلا: 

َأَحْويِل َتنُْفُض اْسُتَك ِمْذَرَوْيا             لَِتْقـُتـَلنِي، َفهــا َأنـا ذا ُعاَمرا
 ،55/2 املفصل:  ورشح   ،26/1 الشجري:  ابن  وأمايل   ،89 واملفصل:   ،234 ديوانه:  ينظر: 

وخزانة األدب: 507/5.
وهو غري منسوب يف أرسار العربية : 191، ورشح الريض عىل الكافية: 359/3، و437/3، 
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فإن قلَت: فهل جيوز)1( تقديمها عىل ذي احلال املجرور، أم ال؟

إليه  املضاف  ألّن  اتفاقًا)2(؛  يتقّدم  فال  باإلضافة  جمرورًا  كان  إن  قلُت: 
/46ظ/ ال يقّدم عىل املضاف، فتابعه)3( الذي هو احلال أوىل بذلك.

ُيقّدم  أّنه ال  فيه  فيه)4(؛ واحلّق  اختلف  فقد  باحلرف،  إن كان جمرورًا  وأّما 
بالدليل املذكور.

ًة  َكافَّ إاِلَّ  َأْرَسْلناَك  ﴿َوَما  تعاىل:  بقوله  استدّلوا  التقديم  بجواز  والقائلون 

احلال من  )فردين( عىل  البيت نصب  املصنّف يف هذا  الشافية: 505/4. وشاهد  ورشحه عىل 
ضمري الفاعل واملفعول يف )تلقني(، أي أنا فرٌد، وأنت فرٌد.

انِفُة: َأْسفُل األَْلية، وقيل: هي ُمنَْتهى َأْطراِف األَْلَيَتنْيِ ممّا ييل الفخذين، ويقال: اْسُتطِرَي فالٌن  الرَّ
ُذِعَر. وقوله: )تستطارا(، حيتمل وجوهًا، أحدها: أن يكون جمزومًا بحذف النون،  إِذا  ُيْسَتطاُر: 
واألصل )تستطاران(، والضمري عائٌد إىل )الروانف(، ألّنا مثنى يف املعنى، إذ كّل ألية هلا رانفٌة. 
إىل  عائدًا  مفردًا  الضمري  يكون  أن  وثالثها:  )األليتني(.  إىل  عائدًا  الضمري  يكون  أن  وثانيها: 
املفصل: 55/2،  ينظر: رشح  التأكيد، واألصل )تستطارن(.  املخاطب، واأللف بدل من نون 

لسان العرب-رنف-: 127/9، و- طري-: 508/4.
)1( كذا، والصواب: أفيجوز.

)2( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 30/2، والفوائد الضيائية: 387/1.
)3( املراد بالتابع املتعّلق، وال خيفى ما يف التعبري عنه بلفظ التابع من اإلشارة إىل عّلة احلكم»منه«. 

عيل  وأيب  كيسان،  ابن  عن  ونقل  املصنف،  اختيار  وهو  البرصيني،  وأكثر  سيبويه  ذلك  منع   )4(
الفاريس، وابن جني، وابن برهان، اجلواز. قال سيبويه: »ومن ثّم صار: مررت قائاًم برجل، ال 
جيوز؛ ألّنه صار قبل العامل يف االسم، وليس بفعل، والعامل الباء، ولو حسن هذا حلسن: قائاًم 
والبسيط يف رشح  الكافية: 30/2،  الريض عىل  الكتاب: 124/2، وينظر: رشح  هذا رجٌل«. 
والفوائد   ،321/2 املسالك:  وأوضح   ،1579  /3 الرضب:  وارتشاف   ،530/1 الكافية: 

الضيائية: 388-387/1.
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لِلنَّاِس﴾)1(؛ ألّن )كافة( حاٌل من )الناس(، وهو جمروٌر بالم اجلّر، وقد قّدمت 
عليه.

اجلواب: أّن لفظة )كافة( ليست بحال، بل إّما صفة ملصدر مقّدر)2(، أي: 
ما أرسلناك إاّل رسالًة كافًة شاملًة للناس، أو إرساالً كافًة، فتكون التاء للمبالغة.

أو تكون حاالً من الكاف يف )أرسلناك(، عىل أن تكون التاء للمبالغة)3(، 
ويكون شمول النبيF بمعنى شمول رسالته، أو تسّلطه عىل الناس.

ثّم اعلم أّن أكثر النحاة عىل أّن احلال جيب أن تكون صفًة ال اساًم)4(، ولعّل 
أّن احلال ما يدّل عىل هيأة الفاعل أو املفعول، والداّل عىل اهليأة هو  دليلهم هو 

الصفة.

يدّل االسم  ما  الصفة، بل كثريًا  اهليأة هو  الداّل عىل  أّن  وأقول: ال نسّلم 
عليها، نحو: )البس(، و)الرطب(، و)التمر(، فإّنا تدّل عىل األوصاف.

عىل أّن العرب يقولون: )هذا بسًا أطيب منه رطبًا(، و)هذا رطبًا أطيب 

)1( سورة سبأ/28.
)2( من جنس الفعل كام يف التقدير الثاين، أو من غري جنسه كام يف األول »منه«. 

)3( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 1069/2، ورشح الريض عىل الكافية: 30/2، ومغني اللبيب: 
146/6، وأوضح املسالك: 321/2، والفوائد الضيائية: 388/1.

)4( اشرتط أكثر النحاة أن تكون احلال مشتقًة، وإن كانت جامدًة تكّلفوا رّدها بالتأويل إىل املشتق، 
ويرى ابن احلاجب أن كل ما دّل عىل هيئة صّح أن يقع حاالً، ولو كان جامدًا، ينظر: الكافية: 
24، ورشح الريض عىل الكافية: 32/2، والبسيط يف رشح الكافية: 532/1-533، ورشح ابن 

عقيل: 244/2، والفوائد الضيائية: 389-388/1. 
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منه مترًا()1(، وغري ذلك مما وقع احلال فيه جامدًا)2(، واألصل عدم التأويل، فاحلّق 
أن يقال: أصل احلال الصفة، ولكن جتيء أساًم أيضًا، كام مّر.

فائدة 
/47و/  أو  اسميًة،  تكون  أن  إّما  ختلو  ال  وحينئٍذ  حاالً،  اجلملة  تقع  قد 

فعليًة، والفعلية ال ختلو إّما أن يكون جزؤها مضارعًا، أو ماضيًا مثبتًا، أو منفيًا.

فان كانت اجلملة اسميًة وجب أن يؤتى بالواو والضمري كليهام، ويصّح 
أن يؤتى بالواو فقط أيضًا، وبالضمري فقط ضعيٌف؛ ألّن اجلملة مستقٌلة بنفسها، 
والرابط هو  احلال،  بذي  يربطها  رابٍط  إىل  فتحتاج  االسمية،  اجلملة  ]ال[)3(سيام 
الواو والضمري، فيجوز باجلميع، وبكّل واحٍد. وإّنام كان الضمري وحده ضعيفًا؛ 

ألّن الواو موضوٌع للربط، فيكون أعرف فيه من الضمري.

إاّل  ُيؤتى  أن  جيوز  فال  مثبٌت،  مضارٌع  جزؤها  فعليًة  اجلملة  كانت  وإن 
فيه  جيوز  ال  الفاعل  واسم  الفاعل،  باسم  شبيه  املضارع  ألّن  وحده؛  بالضمري 

الواو)4(، والباقي جيوز فيه اإلتيان بكليهام وبأحدمها بال ضعف)5(.

واعلم أّنه إذا كان جزء اجلملة ماضيًا مثبتًا، فالنحاة عىل أّنه جيب تصديره 

)1( ينظر: األصول يف النحو: 220/1، واملفصل: 91.
مدٍّ  بعه مسعرًا كّل  مّدًا بدرهم(، أي:  )بعه  إن دلت عىل سعر، نحو:  يكثر جميء احلال جامدًة   )2(
بدرهم، ويكثر مجودها أيضًا فيام دّل عىل تفاعل، نحو: )بعته يدًا بيد(، أي مناجزة، أو عىل تشبيه، 

نحو: )كّر زيٌد أسدًا(، أي مشبهًا األسد. ينظر: رشح ابن عقيل: 246-245/2.
)3( زيادة يقتضيها السياق.

)4( ألنه مفرد غري مستقل، فال حيتاج إىل كثري ربٍط، والواو كام تدّل عىل الربط تدّل عىل الفصل أيضًا، 
فإذا أتى هبا قبل اسم الفاعل بال حاجٍة إليها من حيث الربط، توهم أنا للفصل »منه«. 

)5( يف »ش«: )اإلتيان بأحدمها باألضعف(.
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بـ)قد(، لتقّرب املايض إىل احلال)1(، ليصّح أن يقع حاالً.

وأقول: هذا اشتباٌه منهم؛ ألّن )قد( إّنام تقّرب املايض إىل الزمان احلال، ال 
إىل احلال النحوي)2(.

خامتة
جيوز حذف عامل احلال إذا قامت القرينة، كقولك: )راشدًا مهديًا(، أي: 
رست راشدًا مهديًا. وجيب إذا كانت احلال مؤّكدًة مقررًة ملضمون مجلٍة اسميٍة، 

وهي احلال املؤّكدة)3(. 

الفصل السابع: يف التمييز 
وهو تبيني املبهم، لفظًا كان ذلك املبهم، أو نسبًة)4(.

فاملميِّز عىل  املميِّز،  بالتمييز  فأراد /47ظ/  املبهم،  يبني  ما  إّنه  قال:  ومن 
قسمني: ما يبني اللفظ املبهم، وما يبني النسبة املبهمة.

واألول نحو: )رطٌل زيتًا(.

يكن  مل  وإن  حااًل،  املثبت  املايض  يقع  فقد  واألخفش،  الكوفيني  عند  أما  البرصيني،  عند  هذا   )1(
متصدرًا بـ)قد(، ينظر: اإلنصاف: 252/1)مسألة 32(، ورشح الريض عىل الكافية: 44/2، 

والفوائد الضيائية: 392/1.
)2( مل أجد أحدًا من النحويني يقول بأنا تقرب املايض إىل احلال النحوي، إنام مرادهم من تقريب 
املايض إىل احلال، هو الزمان احلال. ينظر: اإلنصاف: 254/1 )مسألة 32(، واللباب يف علل 

البناء واإلعراب: 49/2، ومغني اللبيب: 534/2.
ًقا ملَِّا َبنْيَ َيَدْيِه﴾]فاطر/31[، ومثل: )زيٌد أبوك عطوفًا(. ينظر:  قُّ ُمَصدِّ )3( مثل: قوله تعاىل: ﴿ُهَو احلَْ

املفصل: 92.
)4( مل أجده هبذا اللفظ.



......................................................................  موضح أرسار النحو  350

والثاين نحو: )طاب زيٌد أبّوًة(.

فإّن نسبة )طاب( إىل )زيٍد( مبهمٌة من حيث إّنه ال ُيعلم أّن طِيَبُه من أّي 
حيثيٍة، فلاّم قيل: )أبّوًة( ُعِلم أّنه من )األبّوة(. وكذلك النسبة اإلضافية نحو: )زيٌد 

أعجبني طيُبُه علاًم(، وهو ظاهٌر بالقياس إىل األول.

ثّم اعلم أّن القسم الثاين ال خيلو إّما أن يكون خمتّصًا باملسند إليه)1(، أي: 
يكون نفسه، أو خمتّصًا بمتعّلقه، أو حيتمل كليهام.

فاألول، نحو: )طاب زيٌد نفسًا(.

والثاين، نحو: )طاب زيٌد أبّوًة(.

والثالث، نحو: )طاب زيٌد أبًا(، فإّنه حُيتمل أن يكون املراد أّن زيدًا طيٌب من 
حيث إّنه أٌب، فيكون نفس زيٍد، وأن يكون املراد من حيث األب فيكون متعّلقه.

وأيضًا إّما أن يكون اساًم أو صفًة، فإن كان اساًم جاز أن يطابق املسند إليه 
يف اإلفراد والتثنية واجلمع، وأن ال يطابق. وأّما إن كان صفًة، فليس إاّل للمسند 

إليه، ويكون مطابقًا له فيها، نحو: )هلل دّر زيٍد فارسًا(.

)عاملًا(  وهو  التمييز  فاّن  أبوه(،  عاملًا  زيٌد  )طاب  يف  تقول  فام  قلَت:  فإن 
صفٌة، مع أّنه ليس لزيٍد بل ألبيه؟

قلُت: ليس )عاملًا( متييزًا، إّنام التمييز )عاملًا أبوه(.

ثّم اعلم أّن عامل املميِّز، إذا كان مبّينًا لّلفظ املبهم، فهو ذلك اللفظ، وإن 
كان مبّينًا للنسبة، كان العامل هو املنسوب، سواء/48و/ كان فعاًل أم ال)2(.

)1( أي: املنسوب إليه، سواء كانت النسبة تامًة أو غريها »منه«. 
)2( أي إّن العامل يف نصب التمييز املبني إلهبام االسم، هو ذلك االسم املبني الذي فّسه التمييز، 
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عىل  املميِّز  يتقّدم  أن  باالتفاق  جيوز  فال  جامدًا،  اساًم  العامل  كان  فإن 
العامل)1(؛ ألّنه اسٌم جامٌد عمله ضعيٌف ال يقوى عىل أن يعمل فيام قبله.

وأّما إذا كان فعاًل، أو ما يف معناه من الصفات، فقد اختلف فيه النحاة؛ 
فسيبويه ذهب إىل أّنه ال جيوز)2(، وذهب املازين واملربد إىل جوازه)3(.

أّما دليل األول: فهو أّن املميِّز حينئٍذ فاعٌل لذلك الفعل أو معناه، والفاعل 
ال جيوز أن يتقّدم عىل الفعل.

وأّما دليل الثاين: فقول الشاعر:                                               ]الطويل[
ُجُر َسْلَمى لِلِفَراِق )4( َحبيَبها           وَما كاَن َنْفسًا بالِفَراِق َتطِيُب )5( أَتْ

نحو: )ِعرْشِيَن ِدْرمَهًا(، والعامل يف نصب متييز النسبة، هو املسند يف اجلملة من فِْعٍل أو شبهه، 
يوضح  التي  اجلملة  هو  له  الناصب  إّن  وقيل:  ًة(.  ُأُبوَّ َطيٌِّب  و)ُهَو  َنْفسًا(،  حممد  )َطاَب  نحو: 
التمييز النسبة فيها. ينظر: أوضح املسالك: 363/2-364، ورشح األشموين: 144/3، ومهع 

اهلوامع: 251/1، وحاشية الصبان: 290/2-291، وضياء السالك: 2/ 231. 
)1( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 70/2، والبسيط يف رشح الكافية: 563/1، وأوضح املسالك: 

371/2، والفوائد الضيائية: 408/1، ورشح األشموين: 159/3. 
املفصل:  ورشح   ،196 العربية:  وأرسار   ،94 واملفصل:   ،205-204/1 الكتاب:  ينظر:   )2(

73/2، والبسيط يف رشح الكافية: 563/1، ومهع اهلوامع: 71/4.
 828/2 واإلنصاف:   ،196 العربية:  وأرسار   ،94 واملفصل:   ،36/3 املقتضب:  ينظر:   )3(
)املسألة120(، رشح املفصل: 73/2-74، ورشح الريض عىل الكافية: 70/2-71، والبسيط 
يف رشح الكافية: 563/1، وأوضح املسالك: 372/2، والفوائد الضيائية: 410/1، ورشح 

األشموين: 168/3.
)4( روايته يف أغلب املصادر: أهتجر ليىل بالفراق...

)5( املخبل السعدي حياته وما تبقى من شعره: 124. واختلف الرواة يف نسبته، فنُسب إىل املخّبل 
السعدي، واىل أعشى مهدان، واىل قيس بن امللّوح العامري. ينظر: املقتضب: 37/3، واخلصائص: 
العربية: 197، واإلنصاف: 828/2)املسألة120(، ورشح  384/2، واملفصل: 94، وأرسار 
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الواب: 
إّن الرواية املعّول عليها: )وما كان نفيس بالفراق( )1(، فلم يكن هناك مميٌِّز، 

فمذهب سيبويه هو احلّق.

الفصل الثامن: يف املستثنى
 . وهو قسامن: مّتصل، ومنقطع، وكّل منهام إّما يف كالٍم موجٍب، أو منفيٍّ

وعىل التقديرين إّما مقّدم عىل املستثنى منه، أو مؤّخر عنه.

)غري(،  بعد  أو  غريها،  أو  صفٌة  )إاّل(  بعد  يكون  أن  إّما  التقادير  وعىل 
أو  )عدا(،  أو  )خال(،  أو  يكون(،  )ال  أو  )ليس(،  أو  )سواء(،  أو  )سوى(،  أو 

)ماخال(، أو )ماعدا(.

وإذا كان متصاًل، فال خيلو إّما أن يكون املستثنى منه مذكورًا، أم ال، فقد 
حصل من ذلك أّن املستثنى مئة وعرشة أقسام: 

املستثنى منه،  املقّدم عىل  الذي يف كالٍم موجٍب،  املتصل  املستثنى  األول: 
كان  إذا  وهو  )غري(،  بمعنى  يكون/48ظ/  ما  وهي  صفة،  )إاّل(  بعد  املذكور 

املستثنى منه مجعًا منكرًا.

 ،293/2 عقيل:  ابن  ورشح   ،563/1 الكافية:  رشح  يف  والبسيط   ،74-73/2 املفصل: 
والفوائد الضيائية: 410/1، ورشح األشموين: 164/3.

والشاهد فيه: قوله )نفسًا( فإّنه متييز، وعامله قوله )تطيب(، وقد تقّدم عليه، واألصل: )تطيب 
نفسًا(، وهو يف هذا البيت ونحوه عند اجلمهور رضورٌة، فال ُيقاس عليه.

ابن  بن نرص، وأيب إسحاق. وصّححها  الزجاجي، وإسامعيل  إىل  الرواية  ابن جني هذه  )1( نسب 
األنباري، وال شاهد يف البيت عىل وفق هذه الرواية، ينظر: اخلصائص: 384/2، واإلنصاف: 

831/2 )املسألة120(، وأرسار العربية ص197. 
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الثاين: املذكور بعد )إاّل( غري الصفة املوصوف بام ُذكر.

الثالث: املذكور بعد )غري( كذلك.

الرابع: املذكور بعد )سوى(.

اخلامس: املذكور بعد )سواء(.

السادس: املذكور بعد )ليس(.

السابع: املذكور بعد )ال يكون(.

الثامن: املذكور بعد )خال(.

التاسع: املذكور بعد )عدا(.

العارش: املذكور بعد )ماخال(.

احلادي عرش: املذكور بعد )ماعدا(. 

الوجوه  تلك  أيضًا  فيه  منه، جيري  املستثنى  املؤّخر عن  املّتصل  واملستثنى 
الكالم  يف  كّله  هذا  منه،  املستثنى  فيه  ُحذف  الذي  املستثنى  وكذا  عرش،  األحد 
املوجب، وغري املوجب أيضًا جيرى فيه مجيع تلك الصور، فاملجموع ستة وستون 

قساًم، هذا يف املّتصل. 

وأّما املنقطع فُيحذف منه اثنان وعرشون؛ ألّنه ال حُيذف منه املستثنى منه، 
فبقي أربع وأربعون، نضّمه إىل ما حصل أوالً، يصري مئة وعرشة، كام قلنا.

ثّم اعلم أّن املستثنى ُينصب إذا كان يف كالٍم موجٍب مذكورًا بعد )إاّل( غري 
الصفة، وقد ذكر املستثنى منه، أو كان منقطعًا مذكورًا بعد )إاّل( غري الصفة، أو 
مقدمًا عىل املستثنى منه، أو بعد )ليس(، أو )ال يكون(، أو )خال(، أو )عدا(، أو 

)ماخال(، أو )ماعدا(.
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وإذا كان يف كالٍم غري موجٍب، وقد ُذكر املستثنى منه، جاز أن جُيعل بدالً 
من املستثنى منه، فُيعرب عىل حسب إعرابه، وأن جُيعل مستثنًى/49و/ فُينصب. 
وإذا كان املستثنى منه حمذوفًا، فاملستثنى قائٌم مقامه، وُيعرب عىل حسب إعرابه. 

وإذا كان بعد )غري( و)سوى( و)سواء( ُجّر.

إذا عرفت ذلك، فلنعد إىل ذكر أمثلة األقسام السابقة: 

ٌة إاِلَّ اللَُّ َلَفَسَدَتا﴾ )1(. مثال األول: ﴿َلْو َكاَن فِيِهاَم َءاهِلَ

مثال الثاين: )جاءين إاّل زيدًا القوم(. 

مثال الثالث: )جاءين غري زيٍد القوم(. 

مثال الرابع: )جاءين سوى زيٍد القوم(.

مثال اخلامس )جاءين سواء زيٍد القوم(.

مثال السادس: )جاءين ليس زيدًا القوم(.

)1( سورة األنبياء/22. واالستشهاد باآلية ال يناسب القسم األول، لعدم صحة االستثناء هنا، وعدم 
االستثناء  عىل  والتقدير  لـ)آهلة(،  صفة  وهي  )غري(،  بمعنى  هنا  )إاّل(  ألّن  منه؛  املستثنى  تقديم 
يكون: لو كاَن فيهام آهِلٌة ليَس فيهم اهللَُّ لفسدتا، وهو ظاهُر الفساِد. وال يصّح أيضًا أن يكون )اهلل( 
بدالً؛ ألّن البدل يف اإلثبات غري جائز، كام أّن التقدير يف حال طرح املبدل منه يكون: )لو كان فيهام 
 ،409-408/4 واملقتضب:   ،332-331/2 الكتاب:  ينظر:  الجيوز،  وهو  لفسدتا(.  اهللُ  إاّل 
الريض عىل  القرآن: 914/2، ورشح  إعراب  والتبيان يف  واإلنصاف: 272/1 مسالة )35(، 

الكافية: 130/2. 
ولعّل املصنف محله عىل االستثناء، مستندًا إىل قول اجلامي: »مذهب سيبويه: جواز وقوع )إاّل( 
صفًة مع صحة االستثناء«. الفوائد الضيائية: 426/1-427. وإنام أجازه سيبويه يف غري مورد 
اآلية، يف نحو: )ما أتاين أحد إال زيد(، قال: »فأنت باخليار؛ إن شئت جعلت )إاّل زيد( بدالً، وإن 

شئت جعلته صفة«. الكتاب: 334/2.
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مثال السابع: )جاءين ال يكون زيدًا القوم(.

مثال الثامن: )جاءين خال زيدًا القوم(.

مثال التاسع: )جاءين عدا زيدًا القوم(.

مثال العارش: )جاءين ماخال زيدًا القوم(.

مثال احلادي عرش: )جاءين ماعدا زيدًا القوم(.

إذا عرفت أمثلة هذه األقسام األحد عرش، فقس عليها أمثلة باقي األقسام.

)زيد(  مثل:  منه،  املستثنى  كان من جنس  ما  املتصل: هو  املستثنى  أّن  ثّم 
يف )جاءين القوم إاّل زيدًا(، إذا كان من القوم. واملنقطع خالفه، نحو: )محار( يف 

)جاءين القوم إاّل محارًا(.

خُيتار  املستثنى يف كالٍم غري موجٍب  كان  إذا  إّنه  آنفًا:  قلت  قد  قلَت:  فإن 
البدل، فام تقول يف قولنا: )ما جاءين من أحٍد إاّل زيد(، فاّنه لو جّر عىل البدلية، 
لزم أن تدخل )من( االستغراقية عىل االسم الواقع يف اإلثبات، وهو غري جائٍز؛ 

ألّنا إّنام ُيؤتى هبا لتأكيد النفي؟/49ظ/.

قلُت: ال يلزم من ذلك، إاّل أن ال يمكن محل املستثنى عىل لفظ املستثنى 
الرفع  وهو  )أحد(،  حمّل  عىل  محاًل  هاهنا  يرفع  بل  بذلك،  نجزم  ال  ولكنّا  منه، 

بالفاعلية لـ)جاء(.

املستثنى  ُذكر  إذا كان يف كالٍم موجٍب، وقد  النصب  مِلَ وجب  فإن قلَت: 
منه، وقد ُذكر املستثنى بعد )إاّل( غري الصفة؟

قلُت: ألّنه ليس فيه عّلة الرفع واجلّر، كام سيأيت)1(.

)1( يأيت تباعًا يف هذا الفصل بيان عّلة الرفع واجلّر .
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فإن قلَت: فلم ُنصب إذا كان منقطعًا مذكورًا بعد )إاّل( غري الصفة، سواء 
كان يف كالٍم موجٍب أو منفّي؟

املبدل منه، أو بعضه، أو ما يشتمل  البدل جيب أن يكون غري  قلُت: ألّن 
عليه، واملنقطع خارٌج عن املستثنى منه، فكيف يكون بدالً منه؟

وأّما البدل الغلط)1( فمع ضعفه وندوره، بل عدمه يف الكالم الفصيح، فهو 
بمعزٍل عن املستثنى، فاّن رشط البدل أن يكون املبدل منه صادرًا من غري رويٍة 
وفكٍر، ورشط املستثنى أن يكون صادرًا عن الروية، فبينهام تناٍف، فال يصلح أن 

يكون بدل الغلط.

فإن قلَت: فلم ُنصب فيام إذا كان مقّدمًا عىل املستثنى منه؟

قلُت: ألّن البدل ال يتقّدم عىل املبدل منه، فإذا قّدم ُعلم أّنه ليس ببدٍل، بل 
مستثنًى، فيجب أن ُينصب.

فإن قلَت: فلم ُنصب إذا كان بعد )ليس(، أو )ال يكون(، أو )خال(، أو 
)عدا(، أو )ماخال(، أو )ماعدا(؟

راجٌع  ضمرٌي  اسمهام  ألّن  اخلرب؛  يطلبان  يكون(  و)ال  )ليس(  ألّن  قلُت: 
فاعلهام  ألّن  املفعول؛  يطلبان  /50و/  و)عدا(  و)خال(  العامل)2(،  مصدر  إىل 

ضمريان راجعان إىل مصدر العامل.

)1( يف »ش« و»ط«: وأما الغلط. 
)2( وحينئٍذ ُيقّدر يف املستثنى مضاف، كأن يقال يف )جاءين القوم ليس زيدًا(، أو )ال يكون زيدًا( إّن 
التقدير: )جاءين القوم ليس املجيُء جميَء زيٍد(، أو )ال يكون املجيُء جميَء زيٍد(، واإلرجاع إىل 
املصدر أنسب وأحسن من اإلرجاع إىل املستثنى منه؛ الختالفه وتغرّيه بالتثنية واجلمع والتذكري 

والتأنيث، مع بقاء )ليس( و)ال يكون( عىل ما مها عليه »منه«. 
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فإن قلَت: فلم جاز اإلبدال واالستثناء فيام إذا كان يف كالٍم غري موجٍب، 
وقد ُذكر املستثنى منه؟

قلُت: إذ ال مانع عن البدل، وال عن االستثناء، فيجوز األمران، بخالف 
ما إذا كان يف كالٍم موجٍب؛ فاّنه ال جيوز فيه البدل ملانٍع، هو عدم صلوح املستثنى 
ألن يقع يف موضع املستثنى منه، إذ ال جيوز فيه حذف املستثنى منه، وأيضًا البدل 
املوجب ال  الكالم  ويف  منه،  املبدل  دون  بالكالم  املقصود  هو  كان  إذا  إّنام جيوز 

يكون املقصود إاّل اإلثبات، فاّنه األصل.

إثبات  بالذات من احلرص  واملقصود  فيه احلرص،  فرياد  املوجب  وأّما غري 
املنسوب للمحصور عليه، مثاًل: املقصود بالذات يف نحو: )ما جاءين القوم إاّل 
زيد(، إثبات املجيء لـ)زيد(، وختصيصه به، ولكن التخصيص يتوّقف عىل النفي 
عن الغري، بخالف نحو: )جاءين القوم إاّل زيدًا(، وهو ظاهٌر لذي بصريٍة وتتّبٍع 

وذوٍق.

فإن قلَت: مل اختري البدل؟

قلُت: ألّنه إذا ُجعل بدالً كان مطابقًا للمستثنى منه، بخالف ما إذا ُجعل 
مستثنًى، ومطابقة اجلزئي لكليته الشامل له ولغريه، أوىل من عدم املطابقة.

فإن قلَت: فلم ُأعرب عىل حسب إعراب املستثنى منه إذا كان حمذوفًا؟

قلُت: ألّن الفعل كان قبل احلذف عاماًل يف املستثنى منه، فإذا ُحذف وجب 
أن يعمل يف املستثنى عمله يف املستثنى منه)1(/50ظ/.

فإن قلَت: فلم ُجّر بعد )غري( و)سوى( و)سواء(؟

)1( ألّنه وقع يف موقع املستثنى منه، ولئال يلزم إخالء العامل عن العمل »منه«. 
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قلُت: عىل اإلضافة، فاّن هذه األسامء مضافٌة إىل املستثنى.

فإن قلَت: ما العامل يف املستثنى؟

قلُت: قد اخُتلف فيه عىل ثالثة مذاهب: 

فاألول: إّن العامل هو )إاّل( لتضمنه معنى )أستثني( )1(.

والثاين: إّنه الفعل)2(.

والثالث: إّن )إاّل( مركبٌة من )إن( و)ال(، والعامل )إن( إذا كانت يف كالٍم 
موجٍب، و)ال( إذا كانت يف كالٍم منفّي)3(. 

أّما دليل األول: فهو أّنه الظاهر املتبادر إىل الفهم. 

وأّما دليل الثاين: فهو أّن األصل يف العمل هو الفعل)4(، وما عداه فرعه، 

)1( نسب ابن األنباري هذا املذهب- يف أرسار العربية: 201- إىل الزجاج وبعض البرصيني، ونسبه 
يف -اإلنصاف: 261/1)املسألة34(- إىل أيب العباس حممد بن يزيد املربد، وأيب إسحاق الزجاج 
من البرصيني. غري أّن كالم املربد يف الكامل واملقتضب يفيد أّن الناصب هو الفعل املحذوف، 
اللغة واألدب:  الكامل يف  ينظر:  املستثنى.  لـ)إالّ( عمٌل يف  الفعل، وليس  بدٌل من هذا  و)إاّل( 
89/2، واملقتضب: 390/4، ويؤيد ذلك ابن جني يف رس صناعة اإلعراب: 129/1، وابن 
يف  النحاة  مذاهب   -516 الداين:  اجلنى  يف  املرادي-  وفّصل   ،9/8 املفصل:  رشح  يف  يعيش 
عن  السريايف  حكاه  )إاّل(،  بعد  مضمرًا  )أستثني(  الناصب  أّن  رابعها:  وقال:  املستثنى،  ناصب 

املربد، والزجاج.
)2( ذهب إىل ذلك مجهور البرصيني. ينظر: اإلنصاف: 260/1-261)املسألة34(، أرسار العربية: 
201. ويف اجلنى الداين: 516، عن ابن عصفور: »هو مذهب سيبويه، والفاريس، ومجاعة. وقال 

الشلوبني: هو مذهب املحققني«. 
)3( ذهب إىل ذلك الفراء ومن تابعه من الكوفيني. ينظر: اإلنصاف: 261/1)املسألة34(، وأرسار 

العربية: 201-202، واجلنى الداين: 517.
)4( ثّم بعده شبهه، ومحل غريمها عليهام طردًا للباب »منه«. 
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فإذا وجد الفعل الذي هو األصل يف العمل مل جُيْز)1( إعامل غريه. 

وأّما دليل الثالث: فهو أّن )إن( و)ال()2( كليهام للنفي، ولكن )ال( مؤّكٌد 
لـ)إن(، فهو فرٌع له، والكالم املوجب هو األصل يف الكالم، وغري املوجب فرعه، 

فوجب أن يعمل األصل يف األصل، والفرع يف الفرع. 

فإن قلَت: مل ال جيوز أن يكون جمموع )إن( و)ال( عاماًل؟ 

قلُت: ألّنه يلزم حينئٍذ اجتامع العاملني عىل معموٍل واحٍد. 

فإن قلَت: أّي املذاهب صحيٌح عندك؟ 

قلُت: الثاين للدليل املذكور. والتبادر إىل الفهم ال مدخل له يف بيان الواقع، 
ولو سّلم فال يكايف األصالة، وال نسّلم أّن )إاّل( مركبٌة من )إن( و)ال(، بل هي 

كلمٌة واحدٌة موضوعٌة لالستثناء، فقام الدليل عىل الثاين، وُزّيف دليال الباقيني.

الفصل التاسع: يف خر كان وأخواتا
هو املسند إىل /51و/ اسمها بعد دخوهلا)3(، وأحكامه أحكام خرب املبتدأ، 
وقد حُيذف عامله جوازًا، كقوهلم: )الناس جمزّيون بأعامهلم، إن خريًا فخرٌي، وإن 

رشًا فرّش()4(؛ ألّن التقدير: )إن كان خريًا، وإن كان رشًا( )5(.

)1( يف »ط«: )نجر(. 
)2( هذا مبني عىل عّد )االّ( مركبًة من )إن( و)ال( مسلاًم، وال خيفى ما فيه »منه«. 

)3( ورد نحو هذا احلّد يف الكافية: 26.
)4( الكتاب: 258/1، األصول يف النحو: 248/2، املفصل: 102، أوضح املسالك: 261/1.

)5( أي: إن كان عملهم خريًا، فجزاؤهم خري، وإن كان عملهم رشًا، فجزاؤهم رش. رشح شذور 
الذهب: 243. 
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ألّن  انطلقُت(؛  منطلقًا  أنت  )أّما  كقولك:  وجوبًا،  عامله  حُيذف  وقد 
التقدير: )ألن كنَت منطلقًا(، فـ)الالم( واقعٌة قبل )أن(، فكانت جديرًا باحلذف 
فُحذفت، وحذفت )كان( أيضًا، وبقي )أن( مع الضمري املرفوع، فُفِصل الضمري، 
وزيدت لفظة )ما( بني )إن( والضمري، وُأدغمت نون )أن( يف ميم )ما(، فصار 

)أّما أنت(.

وقد يقّدم اخلرب عىل االسم )1(؛ ألّن اسمها شبيٌه بالفاعل، وخربها باملفعول، 
وكثريًا ما يقّدم املفعول عىل الفاعل.

الفصل العارش: يف اسم )إّن( وأخواتا
قائٌم(، وأحكامه  زيدًا  )إّن  نحو:  بعد دخوهلا)2(،  إليه خربها  ُأسند  ما  هو 

أحكام املبتدأ.

الفصل احلادي عرش: يف اسم) ال( التي لنفي النس
مشبهًة  أو  مضافًة  نكرًة  كان  إن  أّنه  واعلم  خربها)3(.  إليه  ُأسند  ما  هو 

باملضاف، وجب نصبه)4(، وإن كان منكرًا مفردًا ُبني عىل الفتح)5(.

ًا َعَلينَا َنرُص امُلؤِمننَِي﴾ ]الروم/47[، وقوله سبحانه: ﴿َليَس الِرَّ َأْن  )1( نحو: قوله تعاىل: ﴿وكاَن َحقَّ
ُتَولُّوا ُوُجُوَهُكم﴾ ]البقرة/177[.

)2( ورد نحو هذا احلّد يف الكافية: 26.

)3( ورد نحو هذا احلّد يف الكافية: 26.
)4( إّنام اقترص عىل ذكر املنصوب واملفتوح دون املرفوع؛ ألّنه خارٌج عن املقصود، فاّن املقصود يف 

هذه األبواب بيان املعموالت، واالسم املرفوع ال عمل هلا فيه »منه«. 
يف  رجَل(  )ال  فاّن  )من(،  فيه  املذكور  للسؤال  جواب  فاّنه  )من(،  وهو  اجلّر،  حرف  لتضّمنه   )5(
بني  يفّرقوا  أن  أرادوا  العمل،  يف  لـ)إّن(  فرعًا  )ال(  كانت  مّلا  وألّنه  رجٍل؟(،  من  )هل  جواب: 
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مثال األول: )ال غالَم رجٍل يف الدار(، و)ال طالعًا جباًل فيها(.

مثال الثاين: )ال رجَل فيها(.

فتحه  جيوز  آخر،  نعتًا  فصل  بال  بعدها  املذكور  املبني  االسم  ُنعت  إن  ثّم 
حمّله  عىل  والثالث  البعيد،  حمّله  عىل  والثاين  اللفظ،  عىل  فاألول  ونصبه،  ورفعه 

القريب)1(، نحو: )ال رجَل ظريَف، وظريٌف، وظريفًا(.

ثّم اعلم أّنه قد جيري عىل اسم )ال( هذه حكم املضاف، وإن مل يكن مضافًا، 
/51ظ/ وذلك إذا كان بعده )الم االختصاص( الداخلة عىل اللفظ، بحيث لو 
ُحذفت لصار االسم مضافًا إىل ذلك اللفظ، مثل: )ال أبا له(، و)ال غالمي له)2((، 
وإّنام أجري عليه حكم املضاف؛ ألّن معناه معنى املضاف، لوجود الالم)3( الدالة 

عىل االختصاص.

ثّم أّنه كثريًا ما حُيذف االسم، نحو قوهلم: )ال عليك(، أي: ال باس وال 

األصل والفرع، فجعلوا معمول الفرع مبنيًا، وأبقوا معمول األصل عىل اإلعراب؛ ألّن البناء فرع 
اإلعراب، وألّن اإلعراب أقوى، واالسم املعرب أقوى من املبني، ومّلا مل يكن املضاف وشبهه من 

ألفاظ املبني، مل يقدروا عىل إجراء البناء فيهام، فأبقومها عىل اإلعراب »منه«. 
رجَل  )ال  فتقول:  معه،  وتبنيه  واحدًا  اساًم  ونعته  املنفي  جتعل  أن  هو  اللفظ(،  )عىل  من  مراده   )1(
رجَل  )ال  فتقول:  واسمها؛  )ال(  ملوضع  مراعاة  النعت  ترفع  أن  البعيد(  و)املحّل  ظريَف(. 
ظريٌف(. و)املحل القريب( أن تنصب مراعاة ملحل اسم )ال(، نحو قولك: )ال رجل ظريفًا(. 

ينظر: األصول يف النحو: 384/1، و67/2. 
)2( أعطيت حكم اإلضافة بإثبات األلف يف )أبا(، وحذف نون التثنية من )غالمي(. واألصل أن 

يقال: )ال أب له(، و)ال غالمني له(، فيكون اسم )ال( فيهام مبنيًا عىل ما ينصب به. 
الكالم كمعناه  إّن معنى  التام، ال  الربط غري  الالم ذلك  )3( أي: معنى ربط االسم باخلرب بواسطة 
التامة، كنسبة اخلرب إىل االسم حني  النسبة  إّن نسبة اخلرب إىل االسم  إذا كان االسم مضافًا، وال 

اإلضافة»منه«. 
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حرج عليك.

الفصل الثاين عرش: يف خر )ما( و)ال( املشبهتني بـ)ليس(
هو املسند بعد دخوهلام، وحكمه حكم اخلرب)1(.

)1( ورد نحوه يف الكافية: 28.
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املقالة الثالثة: يف املجرورات 

املجرور: ما اشتمل عىل عالمة املضاف إليه)1(، وهي اجلّر.

أو  حقيقًة  املقّدر  اجلّر  حرف  بواسطة  يشٌء  إليه  ُنسب  ما  إليه:  واملضاف 
حكاًم)2(.

التعريف  عن  ُجّرد  معرفًا  كان  وإن  منّكرًا،  املضاف  يكون  أن  ورشطه: 
وأضيف. وأن ال ينّون املضاف)3( حني اإلضافة.

فإن قلَت: كيف جُيّرد املعّرف عن تعريفه؟

قلُت: أّما يف املعّرف بالالم فبحذف الالم، وأّما يف العلم فبأن ُيفَرض غري 
له  اسٌم  بل  علاًم،  ليس  أّنه  )زيد(  لفظ  ُيفَرض  مثاًل:  عاّم،  جنس  اسم  بل  علم، 

مسمياٌت كثريٌة)4(، فُيضاف حينئٍذ. وأّما باقي املعارف فال جيوز إضافتها.

فإن قلَت: لَِم رشطت انتفاء التنوين يف املضاف؟

)1( ال بنون التنوين، وال بنون التثنية واجلمع »منه«. 
فإنّا يف حكم اإلضافة،  اللفظية،  ففي اإلضافة  وأّما احلكم  املعنوية،  ففي اإلضافة  احلقيقة  أّما   )2(

ولكن ليست بإضافة حقيقية »منه«. 
)3( ال بنون التنوين، وال بنون التثنية واجلمع »منه«. 

املعنى،  النتشار  املوجب  فيه  الوضع  اختالف  يعترب  بل  أوضاعه،  خصوصيات  تعترب  ال  أي:   )4(
املوجب للتكثري »منه«. 
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قلُت: ألّن اإلضافة تدّل عىل االتصال، والتنوين عىل االنفصال، وبينهام 
تناٍف.

فإن قلَت: مل ُجّر املضاف إليه؟

قلُت: أّما يف اإلضافة احلقيقية، فألّنا مقدرٌة /52و/ بحرف اجلّر، وأّما يف 
غري احلقيقية، فحماًل هلا عىل احلقيقية.

ثّم اعلم أّن اإلضافة عىل قسمني: حقيقية، وغري حقيقية، أّما احلقيقة فهي: 
ما يكون املضاف اساًم، أو صفًة، واملضاف)1( إليه غري معموهلا.

نحو:  معموهلا،  إليه  واملضاف  صفة،  املضاف  يكون  ما  احلقيقية:  وغري 
)ضارُب زيٍد(.

واعلم أّنه يف اإلضافة احلقيقية ُيقّدر حرف اجلّر دون غري احلقيقية، وذلك 
احلرف إّما )ِمن(، أو )يف(، أو )الالم(، إذ ال خيلو املضاف إليه إّما أن يكون جنسًا 
للمضاف مشتماًل عليه، وإّما أن يكون ظرفًا له، وإّما أن ال يكون جنسًا وال ظرفًا. 

فعىل األول ُيقّدر )ِمن(، وعىل الثاين ُيقّدر )يف(، وعىل الثالث ُيقّدر )الالم(.

مثال األول: )خاتم فّضٍة(. 

مثال الثاين: )رضب اليوِم(. 

مثال الثالث: )غالم زيٍد(.

فإن قلَت: ما معنى )ِمن( املقّدر يف األول؟

مبتدُأ  خاتم  معناه:  فّضٍة(،  من  )خاتٌم  قولك:  ألّن  االبتداء؛  معناه  قلُت: 
صنِعِه من فّضٍة.

)1( يف »ش«: )وجر املضاف(. 
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وقد يكون للبيان، إذا كان املراد من املضاف هو املضاف إليه بعينه، نحو: 
)فصُّ عقيٍق( )1(.

فإن قلَت: ما فائدة اإلضافة احلقيقية؟

قلُت: ال ختلو إّما أن يكون املضاف إليه فيها معرفًة أو نكرًة، فان كان معرفًة 
ففائدهتا تعريف املضاف، وإن كان نكرًة ففائدهتا ختصيص املضاف.

 مثال األول: )غالُم زيٍد(. 

مثال الثاين: )غالُم رجٍل(.

فإن قلَت: )غالُم زيٍد(، إّنام تفيد اإلضافة فيه التعريف، إذا مل يكن)2( لزيٍد 
إاّل غالٌم واحٌد، وأّما إذا كان له غلامٌن متعددون، مل يكن الغالم معرفًة.

إلفادة  موضوعٌة  األصل  يف  اإلضافة  ولكّن  ذلك،  َهْب  /52ظ/  قلُت: 
التعريف، لكن كثريًا ما ال تفيده بحسب االستعامل، فشبهها إدخال الم اجلنس 
عن  االستعامل  يف  جُيّرد  ما  كثريًا  ولكن  للتعريف،  األصل  يف  فإّنه  االسم،  عىل 

التعريف)3(.

فإن قلَت: ما فائدة اإلضافة غري احلقيقية؟

)1( الفرق بينه وبني األول أّن اخلاتم له هيأٌة صناعيٌة مغايرة هليأة الفضة بخالف الفّص»منه«. 
)2( سواء مل يكن له يف اخلارج أيضًا، أو يف العهد فقط، أي: ينبغي أن ال يستعمل )غالم زيٍد( إالّ إذا 

كان الغالم معهودًا معينًا »منه«. 
)3( إّما إذا جُتّوز به عن العهد كام هو مشهور، وإّما حال بقائه عىل معناه، كام اختاره العالمة التفتازاين 

يف )رشح املفتاح(، ويصلح مثاالً هلام قوله: 
َت قلُت ال َيْعنيني ئيِم َيُسبُّني           َفَمَضْيُت ُثمَّ َوَلَقْد أُمـرُّ علـى اللَّ

»منه«. وينظر: املطول )رشح تلخيص املفتاح(: 205-204. 
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قلُت: التخفيف يف لفظ املضاف، أو املضاف إليه، أو كليهام.

مثال األول: )ضارُب زيٍد(، فإّن أصله ) ضارٌب زيدًا(، بتنوين )ضارٌب( 
فلاّم ُأضيف ُحذف منه التنوين.

مثال الثاين: )القائُم الغالِم(، فإّن األصل: )القائُم غالمه(، فلم حيصل يف 
)القائم( ختفيٌف، بل يف )الغالم( بحذف الضمري.

التنوين  )َحَسٌن وجُهُه(، ُحذف  فإّن أصله:  الثالث: )َحَسن وجٍه(،  مثال 
من املضاف، والضمري من املضاف إليه.

فإن قلَت: كيف حصل التخفيف يف املضاف إليه، وهو )الغالم( يف )القائم 
الغالِم(، عىل أّنه ُأقيم الالم مقام الضمري املحذوف منه؟

رج، بقيت  قلُت: ليس الالم كالضمري يف الثقل، فإّن ألفه قد ُحذفت يف الدَّ
به  رّصح  حرٍف،  كال  الساكن  احلرف  إّن  الرصفيون:  قال  وقد  الساكنة،  الالم 
فإّنه  الضمري  ُيَزد حرٌف، بخالف  مل  فكأّنه   ،)2( الشافية(  اجلاربردي)1( يف )رشح 

مضموٌم، فهو ثقيٌل باعتبارين: اإلشباع، والضّم)3(.

)وجه(،  من  الضمري  ُحذف  حيث  وجٍه(،  )َحَسن  يف  احلال  عليه  وِقس 
وأقيم مقامه التنوين.

)1( هو فخر الدين، أبو املكارم، أمحد بن احلسن بن يوسف اجلاَرَبرِدّي، فقيه شافعي، اشتهر وتويف 
يف تربيز. له )رشح منهاج البيضاوي( يف أصول الفقه، و)رشح احلاوي الصغري(، و)رشح شافية 
ابن احلاجب(، و)حاشية عىل الكشاف(، )ت746هـ(. طبقات الشافعية الكربى: 8/9، الكنى 

واأللقاب: 137/2، األعالم: 111/1.
)2( ذكر اجلاربردي أّن احلرف الساكن كاملّيت، ينظر: رشح الشافية للجاربردي: 479.

)3( بل باعتبار ثالث هو كون احلرف األخري منه حرف حلق. »منه«.
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وغري  التخصيص،  أو  التعريف  تفيد  احلقيقية  اإلضافة  أّن  علمت  وملا 
احلقيقية ال تفيد شيئًا منهام، جاز: )مررت /53و/ بزيٍد غالِم عمٍرو(، وامتنع: 
)مررت برجٍل غالم زيٍد(، وامتنع: )مررُت بزيٍد َحَسن الوجه(، وجاز: )مررُت 

برجٍل َحَسِن الوجه(.

عمٍرو(  وهي)غالم  وصفته  )زيد(  وهو  املوصوف  فألّن  األول:  أما   
معرفتان، فيجوز.

وأما الثاين: فألّن املوصوف نكرٌة، والصفة معرفٌة.

قبل  )َحَسن(  فاّن  نكرٌة،  والصفة  معرفٌة  املوصوف  فألّن  الثالث:  وأما 
اإلضافة كان نكرًة، واإلضافة مل ُتِفْده تعريفًا وال ختصيصًا، فبقي عىل تنكريه.

وأّما الرابع: فألّن املوصوف والصفة كليهام نكرتان.

وملا عرفت أّن اإلضافة غري احلقيقية فائدهتا التخفيف، علمت أّن )ضاربا 
زيٍد(، و)ضاربو زيٍد( و)ضارب زيٍد( صحيٌح.

عىل  واألكثر  صحيٌح)1(،  إّنه  الفّراء:  فقال  زيٍد(؛  )الضارب  يف  واختلف 
امتناعه)2(.

أّما دليل األول، فهو أمور: 

ثّم  التنوين،  بحذف  )ضارب(  فُخّفف  زيدًا(  )ضارٌب  أصله  أّن  األول: 

 218/2 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،115 واملفصل:   ،14/2 النحو:  يف  األصول  ينظر:   )1(
و227و395، ورشح شذور الذهب: 201 و564، وأوضح املسالك: 99/3 و353، ورشح 

األشموين: 416/4. 
)2( ينظر: الكتاب: 182/1، واملقتضب: 161/4، واألصول يف النحو: 129/1و14/2، ورشح 

الريض عىل الكافية: 218/2 و227، ورشح ابن عقيل: 47/3 و222.  
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ُأحلق به الالم، فحصل التخفيف املطلوب يف اإلضافة غري احلقيقية.

الثاين: قول الشاعر)1(:                                                                 ] الكامل[
الواهُب املائِة اهِلجاِن وَعْبِدها            ُعوذًا ُتزّجي َخْلَفها أطفاهَلا)2(

عبِدها(،  )الواهُب  التقدير:  فيكون  )املائِة(،  عىل  معطوٌف  )عبِدها(  فإّن 
وهو مثل: )الضارُب زيٍد(.

الثالث: أّنه كام جاز )الضارُب الرجِل( لزم أن جيوز )الضارُب زيٍد(؛ ألّن 
املضاف يف كّل منهام صفٌة حمالٌة بالالم /53ظ/.

الرابع: أّنه كام جاز )الضاربك(، وجب أن جيوز )الضارُب زيٍد( للمشاركة 
املذكورة. 

قيس، وأعشى  الكبري، وأعشى  باألعشى  املعروف  أبو بصري،  بن جندل،  قيس  بن  ميمون  )1( هو 
بكر بن وائل: من شعراء الطبقة األوىل يف اجلاهلية، وأحد أصحاب املعلقات. كان غزير الشعر، 
وكان يغنّي بشعره، فسّمي )صنّاجة العرب(. أدرك اإلسالم ومل يسلْم، ولقب باألعشى؛ لضعف 
برصه، توىّف سنة )7هـ( ، ينظر: طبقات فحول الشعراء: 52/1، والشعر والشعراء: 250/1، 

واألعالم: 341/7.
)2( من قصيدة لألعشى الكبري يف مدح قيس بن معد يكرب، مطلعها: 

َرَحَلْت ُسَميَُّة ُغْدَوًة َأْجـمـاهلا             َغْضَبى عليَك فام تقوُل َبدا هلا
ديوانه: 29، وينظر: الكتاب: 183/1، واملقتضب: 163/4، ومهع اهلوامع: 275/4، وخزانة 
األدب: 256/4. وهو غري منسوب يف األصول يف النحو: 134/1، و308/2، ورشح الريض 

عىل الكافية: 231/2، و164/3، ورشح ابن عقيل: 119/3.
اهِلجان: الكرام، أو البيض، ويقال: ِخياُر كلِّ يشء ِهجاُنه. واهِلجاُن من كّل يشٍء: اخلالُص. والُعوُذ: 
ي الَبَقرُة وَلَدها، َأي  احلديثات النتاج من الظباء واإِلبل واخليل، والتَّْزِجيُة: َدْفُع اليشء، كام ُتَزجِّ

َتُسوُقه. لسان العرب: -هجن- 431/13، و-عوذ- 498/3، و-زجا- 355/14.
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أجاب األكثرون)1( عن األول: بأّن القول بأّن الالم ُأدخل عىل )الضارب( 
بعد اإلضافة جمرد دعوى البّد هلا من دليل، وليس)2(.

 وعن الثاين: بأّن الشاعر)3( غري فصيٍح)4(، ولو ُسّلم، فال ُنسّلم أّن )الواهب( 
 ،)5( مضاٌف إىل )املائة(، إّنام يكون كذلك أن لو قرئ )املائة( جمرورًا، وهو غري متعنّيٍ

إذ يمكن نصبه عىل أن يكون مفعوالً للواهب، فاندفع االستدالل.

وعن الثالث: بأّن )الضارب الرجِل( إّنام صّح حلمله عىل )احلََسن الوجِه( 
املضاف  يف  ملشاركتهام  هو  إّنام  واحلمل  املختار)6(.  هو  كام  باإلضافة،  قرئ  إذا 

)1( ينظر: املقتضب: 161/4، ورشح الريض عىل الكافية: 227/2، والفوائد الضيائية: 13/2.
)2( أي: وليس هناك دليل.

)3( يف »ك«: )الشعر(. 
أّن رواية الشعر بجّر )عبدها( غري فصيحٍة، فال جييز  املراد  )4( ال يشّك يف فصاحة الشاعر، ولعّل 
املربد قياس )زيد( عىل )عبدها(. وقال ابن احلاجب: »وضعف: الواهُب املائِة اهلجاِن وعبِدها«، 
وفّس ذلك الركن األسرتابادي بأّنه جيوز )الضارب زيٍد( قياسًا عىل الشعر، ولكن عىل ضعف. 
وقال اجلامي: »هذا القول ضعيٌف، ال يقوى يف الفصاحة، بحيث ُيستدّل به«. ينظر: الكافية: 28، 

والبسيط يف رشح الكافية: 668/1، والفوائد الضيائية: 13/2.
وذكر الريض والبغدادي أّن رواية اجلّر جتوز عىل ضعٍف، بجعل ضمري املعرف بالالم يف التابع 
أي:  )املائة(،  تعود عىل  و)اهلاء(  )املائة(،  باجلّر معطوٌف عىل  )عبدها(  فاّن  بالالم،  املعرف  مثل 
)الواهب عبد املائة(، واغُتفر ذلك لكونه تابعًا، والتابع قد حيتمل فيه ما ال حيتمل يف املتبوع. ينظر: 

املقتضب: 161/4، ورشح الريض عىل الكافية: 231/2و234، وخزانة األدب: 256/4. 
املصنّف،  بنّي  كام  )املائة(،  لفظ  عىل  عطفًا  للفظ  مرعاة  باجلّر  بالوجهني،  روي  )عبدها(  قوله:   )5(
والنصب عطفًا عىل املحّل، والتقدير: )الواهب عبَدها(. ورواه سيبويه باجلّر، وذكر املرّبد وابن 
 ،183/1 الكتاب:  ينظر:  النصب.  فيه  الوجه  أّن  الساج  ابن  وذكر  جّرًا،  ُينشد  أّنه  الساج 

واملقتضب: 163/4، واألصول يف النحو: 135/1، و308/2، ورشح ابن عقيل: 119/3.
)6( وفيه وجهان آخران: رفعه عىل الفاعلية، ونصبه عىل التشبيه باملفعول. ينظر: رشح الريض عىل 

الكافية: 228/2، والفوائد الضيائية: 16/2.



......................................................................  موضح أرسار النحو  370

واملضاف إليه معًا، و)الضارب زيٍد( إّنام يشارك )احلََسن الوجِه( يف املضاف فقط، 
ال يف املضاف إليه. 

وعن الرابع: بأّن )الضاربك( إّنام جاز حلمله عىل )ضاربك( ملشاركتهام يف 
املضاف واملضاف إليه؛ ألّن املضاف فيهام صفٌة، واملضاف إليه ضمرٌي، و)الضارب 

زيٍد( إّنام يشارك )ضاربك( يف املضاف، ال املضاف إليه)1(.

املّدعى  فألّن  األول  أّما  مزّيفان؛  واألخري  األّول  اجلواب  وأقول:  هذا، 
جواز الصّحة، ويكفي فيها جواز أن يكون دخول الالم بعد اإلضافة. 

وأّما األخري، فلام عرفت من أّنه حُيتمل أن يكون الالم ملحقًا بعد اإلضافة، 
فحمله عىل )ضاربك( صحيٌح)2(.

إىل  /54و/  املوصوف  وال  موصوفها،  إىل  ُتضاف  ال  الصفة  أّن  واعلم 
صفته؛ ألّن الصفة واملوصوف جيب أن يكون املعرّب عنه هبام واحدًا عند املتكّلم، 
املتكّلم، فبني  واملضاف واملضاف إليه جيب أن يكون املعرّب هبام عنه متعّددًا عند 
اإلضافة والتوصيف تبايٌن، فال جيتمعان.                                                                                                                

فإن قلَت: فام تقول يف قوهلم: )َجْرُد َقطيَفٍة(، فاّنه قد ُأضيف فيه )اجلَْرد( إىل 

والفوائد   ،670/1 الكافية:  رشح  يف  والبسيط   ،228/2 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:   )1(
الضيائية: 17/2.

)2( حاصل الكالم أّن محل )الضاربك( عىل )ضاربك(، إّنام كان ملشاركة املضاف واملضاف إليه، ال 
يف كّل وجٍه، فاّن يف املضافني نوع اختالف، وهو التعريف وعدم التعريف بالالم. فإذا اعتربتم 
املشاركة يف املضافني من وجه، فلم ال تعتربون املشاركة يف املضاف إليهام من وجه؟ إذا جعلنا 
املضافني متشاركني يف كّل وجه، فتقول: إّن )الضارب زيٍد( كان حني اإلضافة )ضارُب زيٍد(، 
فشارك )ضاربك( يف املضاف من كّل وجه، ويف املضاف إليه من وجه، وهو كونه اساًم معرفًا بغري 

الالم، وإن كانت فيه خمالفة من وجه آخر، وهو كون أحدمها ضمريًا دون اآلخر»منه«.
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)الَقطيَفة(، عىل أّن )اجلَْرد( صفٌة لَقطيَفٍة، واألصل: )َقطيَفٌة َجْرٌد( )1(؟

قلُت: )َجْرد(، وإن كان يف األصل صفًة لـ)قطيفٍة(، إاّل أّنه غلبت االسمية 
عليه بحيث ُيطلق منفردًا، فلم يبَق عىل وصفيته.

فإن قلَت: فام تقول يف قوهلم: )صالُة األوىل(، فاّنه قد ُأضيفت )الصالة( 
إىل )األوىل(، مع أّن )الصالة( موصوفٌة بـ)األوىل(، و)األوىل( صفتها؟

قلُت: أوالً: ال نسّلم أّن )الصالة( موصوفٌة بـ)األوىل(، بل )األوىل( صفٌة 
ملقّدٍر، إذ التقدير: )صالَة الساعِة األوىل(. 

وثانيًا: أّن )الصالة( مل ُتَضف إىل )األوىل(، بل إىل )الساعة(، كام ُذكر)2(.

فائدة
مّلا علمت سابقًا أّن املضاف واملضاف إليه جيب أن يكونا متغايرين، علمت 
أّنه ال ُيضاف اسٌم ليشٍء إىل اسٍم آخر لذلك اليشء بعينه؛ ألّنام مّتحدان بالذات 

يف الواقع، فال جيوز أن يقال: )ليُث أسٍد(. 

فإن قلَت: فام تقول يف قوهلم: )سعيُد ُكرٍز( )3(، فاّنه قد ُأضيف فيه )سعيد( 
إىل )الُكرز(، عىل أّنام علامن لشخٍص واحٍد؛ األول اسٌم، والثاين لقٌب.

قلُت: قد أّول /54ظ/ بأن ُجعل )الُكرز( لفظًا، و)سعيد( معنًى ومدلوالً، 

 .390/1 املخصص:  ل.  مَخْ له  كساُء  والَقطِيفة:  -جرد-77/6،  العني:  َخَلٌق،  ثوٌب  اجَلرد:   )1(
املسالك:  أوضح  ينظر:  القطيفة.  َجْرٌد من جنس  ٌء  يَشْ أي:  يقدرون موصوفًا حمذوفًا،  والنحاة 

.110/3
)2( ينظر: األصول يف النحو: 8/2، وأرسار العربية: 281، وأوضح املسالك: 109/3.

ُكْرز:  الراعي زاده ومتاعه. وسعيد  اخُلْرج الكبري حيمل فيه  الُكْرز: رضٌب من اجلوالق. وقيل:   )3(
لقب. لسان العرب: -كرز-399/5.
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فيكون معنى قوهلم: )جاءين سعيُد ُكرٍز( جاءين مدلول هذا اللفظ)1(.

ثّم اعلم أّن األسامء الستة املذكورة يف أوائل الكتاب)2(، وهي: )أخ، وأب، 
وحم، وهن، وفم، وذو(، إذا ُأضيفت إىل ياء املتكلم، فالصحيح أن تبقى عىل ما 

هي عليه اآلن، إاّل )فم(، فيقال: )أخي، وأيب، ومحي، وهني(.

فيه،  الياء وإدغامه  وإبداله من  الواو  رّد  فاألكثر يف االستعامل  وأّما )فم( 
(، وقد جاء )فمي( أيضًا)3(. فيقال: )يفَّ

( )4(، ودليله  واملربد أجاز رّد الواو يف )أخي( و)أيب( أيضًا، عىل طريقة )يفَّ
قول الشاعر)5(:                                                                                      ] الكامل[

َقَدٌر َأَحلََّك ذا املجاِز وال َأرى             وَأِبّ ما َلَك ُذو املجاِز بداِر )6(

)1( ينظر: الفوائد الضيائية: 21/2.
)2( تقدم ذكرها يف مقدمة املصنف ص11 وما بعدها. 

الريض عىل  ينظر: رشح  أصّح وأفصح،  )يّف(  أّن  الريض وغريه  بفصيح، وذكر  ليس  قيل: هو   )3(
الكافية: 269/2، والبسيط يف رشح الكافية: 691/1.

)4( مل أجده يف املقتضب والكامل والبالغة، ونسبه إليه الزخمرشي، وابن الشجري، وابن يعيش، وابن 
احلاجب، وابن مالك، ينظر: املفصل: 141، وأمايل ابن الشجري: 236/2، ورشح املفصل: 3 
/36، والكافية: 29، ورشح التسهيل: 284/1. ورّصح اجلامي أّنه مل ينقل عن املربد فيهام )أي 
يف: أخي وأيب( يف املشهور ما خيالف مذهب اجلمهور، وإن نقل عنه بعضهم ذلك. ينظر: الفوائد 

الضيائية: 24/2.
ج: اسم فاعل من: أّرجت  لمي، شاعٌر إسالمّي من شعراء الدولة األموّية، وُمَؤرِّ ج السُّ )5( هو ُمَؤرِّ
َلمي: نسبة إىل ُسليم بن منصور، وهو أبو قبيلة.  بني القوم تأرجيًا: إذا هّيجت الرّش بينهم. والسُّ

خزانة األدب: 472/4.
منسوب يف جمالس  األدب: 467/4. وهو غري  استعجم: 635/2، وخزانة  ما  ينظر: معجم   )6(
ثعلب: 476، واملفصل: 109، واألمايل الشجرية: 236/2، ورشح املفصل: 36/3، ورشح 
التسهيل: 295/1، و284/3، ورشح الريض عىل الكافية: 271/2، والبسيط يف رشح الكافية: 



373  .......................................................................... األسامء املجرورة 

وأجيب: بأّنه شاٌذ ال ُيقاس عليه، ولو ُسّلم فيجوز أن يكون )أيّب( هنا مجعًا 
مضافًا إىل الياء، فإّن مجع )أب( كام جاء )آباء( جاء )أُبون( أيضًا)1(.

قال الشاعر)2(:                                                                          ] املتقارب[     

 ،441/5 اللبيب:  ومغني  نخل-653/11،  و-   ،74/5 قدر-   - العرب  ولسان   ،690/1
والفوائد الضيائية: 24/2.

)ذو  وروي  حتريفًا،  أرى(  )وال  رواية  البغدادي  وعّد  أرى(،  )وال  بدل  أرى(  )وقد  وروي: 
النخيل( و )ذو النُّجيل( بدل )ذو املجاز(، وذو املجاز: سوق للعرب يف اجلاهلية، وذو النخيل 
وذو النجيل: موضعان قرب املدينة. وأرى: بمعنى أعلم، معّلق عن العمل لوجود )ما( النافية، 
واجلملة بعدها ساّدة مسٌد مفعويل )أرى(. والشاعر هنا خياطب نفسه بالقول: قدُر اهلل وقضاؤه 

أحّلك هذا املوضع، ولست أرى هذا املوضع لك منزالً تقيم فيه، وأقسم عىل ذلك بأبيه. 
املتكلم،  ياء  إىل  اإلضافة  عند  المه  رّدت  مفرٌد،  أّنه  عىل  مدغمة،  بياء  )وَأيّب(  قوله:  فيه  الشاهد 
وأصله )أُبوي(، ثّم قلبت الواو ياء، وأدغمت يف الياء، وأبدلت ضمة الباء كسة. ينظر: خزانة 

األدب: 471-467/4.
)1( أصله )أبنَِي( مجع )أب(، وحذفت النون لإلضافة، وأدغمت الياء يف الياء، قال سيبويه: »سألت 
اخلليل عن )أٍب(، فقال: إن أحلقت به النون والزيادة التي قبلها، قلت )أُبون(، وكذلك )أٌخ(، 
أبو عيل  َدُمون...«. ومنع  العرب شيئًا، كام تقول:  أن حُتِدث  إاّل  البناء  تغرّي  تقول: )أُخون(، ال 
الفاريس القول باإلضافة يف )أيّب(، وعّدها ومهًا، وقال: »إّن )أيّب( يف البيت مجع )أب(، عىل لغة 
من قال يف مجعه: )أُبون( و)أبني(«. وقال ابن يعيش: »ال حّجة يف ذلك، الحتامل أن يكون أراد 

مجع السالمة؛ ألنم يقولون: )أب( و)أبون(، و)أخ( و)أخون(«.
وعّد ركن الدين االسرتابادي واجلامي القول باإلضافة خالف القياس واستعامل الفصحاء. وذكر 
البغدادي أّن كالم املرّبد مل يقم عليه دليل قاطع. ينظر: الكتاب: 404/3، واملسائل الشريازيات: 
الكافية:  رشح  يف  والبسيط  املفصل37/2،  ورشح   ،236/2 الشجري:  ابن  وأمايل   ،390/2

691/1، والفوائد الضيائية: 25/2، وخزانة األدب: 467/4.
لمي، من شعراء بني ُسليم، وهو جاهيّل، قال سيبويه: »أنشدناه من نثق  )2( هو زياد بن واصل السُّ

به، وزعم أنه جاهيٌل«. ومل ينسب البيت. ينظر: الكتاب: 406/3، وخزانة األدب: 478/4.
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ْينَنا باألَبَِينا)1( ـا َتَبيـََّن َأْصواَتـنـا             َبَكْيـَن وَفدَّ َفَلـمَّ

  وأّما )ذو( فالصحيح أّن األصل أْن ُيضاف إىل اسم اجلنس، ولكن يضاف 
َعة)2(. إىل الضمري يف الرضورة والسَّ

بأّنه  إاّل يف الرضورة، واستدّل عليه  إاّل إىل اسم اجلنس  وقيل: ال ُيضاف 
موضوٌع لوصل أسامء األجناس)3(. 

إّنام يدّل عىل األصالة، كام ذهبنا إليه، وهو ظاهٌر، ال  وأقول: هذا الدليل 
خيفى عىل املتفّطن.

يف  أبلوا  قد  وأنّم  عامر،  بني  من  وأمهاهتم  قومه  بآباء  الشاعر  فيها  يفتخر  قصيدة  من  البيت   )1(
خزانة  فداؤكم.  آباؤنا  هلم:  وقلن  فدينهم  أصواهتم،  وعرفن  نسائهم،  إىل  عادوا  فلاّم  حروهبم، 

األدب: 474/4 و476.
 ،346/1 واخلصائص:   ،172/2 واملقتضب:   ،406/3 الكتاب:  يف  منسوب  غري  وهو 
والصحاح -ابا- : 2260/6، واملخصص: 109/4، و187/5، واملحرر الوجيز: 358/1، 
وأمايل ابن الشجري: 236/2، ورشح املفصل: 37/3، ورشح الريض عىل الكافية: 271/2، 

والفوائد الضيائية: 25/2.
مجع  ألّن  غريب؛  مجع  وهو  السامل،  املذكر  مجع  حّد  عىل  )أبنَِي(،  عىل  )أب(  مجع  فيه:  والشاهد 

السالمة إنام يكون يف األعالم والصفات املشتقة.
َوإَِلَه  َك  ابن عباس، واحلسن، وابن يعمر، واجلحدري، وأيب رجاء: ﴿إهَِلَ ابن جني قراءة  ومحل 
أَبيَك إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق﴾ ]البقرة: 133[ عىل هذا اجلمع، مستدالً هبذا البيت. ينظر: 

املحتسب: 112/1.
)2( نحو قول الشاعر: 

إنام يعرُف ذا الفضِل الناس             مـن النــــاِس َذووه
رشح املفصل: 38/3، ومهع اهلوامع: 284/4.

)3( ينظر: الفوائد الضيائية: 27/2.
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فصٌل يف توابع االسم وأقسامها وحدودها وأحكامها

اعلم أّن التابع هو: املذكور بعد اسٍم بفصٍل أو بغريه)4(، معرٌب بإعراب 
ذلك /55و/  االسم)5(.

وهو مخسة أقسام: النعت، العطف باحلرف، التأكيد، البدل، عطف البيان، 
ولذا رّتبنا هذا الفصل عىل مخس فوائد: 

الفائدة األوىل: يف النعت
مجيع  يف  بمتبوعه)6(  معنًى  تقّوم  عىل  الداّل  التابع  هو:  النعت  أّن  اعلم 

موارده)7(.

فإن قلَت: قد عّرفه ابن احلاجب بأّنه ما يدّل عىل معنًى يف متبوعه)8(، فهل 
هو)9( صحيٌح، أم ال؟ 

املعنى  ذلك  تقّوم  عىل  الداّل  من  أعّم  املعنى  عىل  الداّل  ألّن  ال،  قلُت: 
بمتبوعه وغريه.

)4( مل أجده هبذا اللفظ.
)5( ال يقال: ال بد من قيد اجلهة الواحدة، كام فعلوا، ألّنا نقول: إعراب ذلك االسم شامل للجهة، 

مثاًل: إعراب الفاعل ليس هو الرفع مطلقًا، بل الرفع من جهة الفاعلية، فافهم »منه«. 
)6( ورد نحوه يف الكافية: 29، والتعريفات: 311. 

)7( كذا، ولعل الصواب: يف موارده مجيعها.
)8( الكافية: 29.

)9( كذا، والصواب: أفهو صحيح...
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عىل أّن النعت إّنام هو األول، وإاّل لزم أن يكون )قيام( يف قولنا: )جاءين 
زيٌد القيام(، صفًة لـ)زيد(؛ ألّنه يصدق عليه أّنه يدّل عىل معنًى كائٍن يف متبوعه، 
وهو )القيام(. وال ريب أّنه ليس صفًة، بل ال معنى هلذا الكالم أصاًل إاّل بتأويٍل 
فاحلّق يف  القيام)1(،  نفس  كأّنه  بالقيام حّتى  املبالغة يف وصف )زيد(  بعيٍد، وهو 

التعريف ما ذكرنا.

فإن قلَت: ما فائدة النعت؟

قلُت: إن كان معرفًة فتوضيح املتبوع، وإن كان نكرًة فتخصيصه)2(.

مثال األول: )جاءين زيٌد الظريُف(.

مثال الثاين: )جاءين رجٌل ظريٌف(.

ولكن قد يستعمل للمدح، وقد يستعمل للذّم، وقد يستعمل للتأكيد.

ِحيِم﴾)3(؛ ألّنه ليس للتوضيح، إذ ال  الرَّ ْحَِن  الرَّ مثال األول:  ﴿بِْسِم الل 
أوضح من لفظ )اهلل(.

مثال الثاين: )أعوُذ باهللِ من الشيطاِن الرجيِم(، فاّن )الرجيم( ليس أوضح 
من الشيطان.

مثال الثالث: )نفخُت نفخًة واحدًة(، /55ظ/ فإّن تاء )نفخة( يدّل عىل 

)1( قد توصف الذات باملصدر، أو خيرب به عنها، جتوزًا يف اإلسناد، قال ابن جني: »فإذا قيل: )رجل 
عدل(، فكأنه ُوِصف بجميع اجِلنس مبالغة«. اخلصائص: 202/2.

أّنه  ويف  معرفٌة،  املتبوع  أّن  للتوضيح  يكون  النعت  أّن  يف  السبب  فاّن  تسامح،  العبارة  هذه  يف   )2(
للتخصيص أّن املتبوع نكرٌة، لكن مّلا كان تعريفه وتنكريه مستلزمًا لتعريف النعت وتنكريه، اكُتفي 

به عن متبوعه، ليكون إشارًة ضمنيًة إىل وجوب هذه املطابقة »منه«. 
)3( سورة الفاحتة/1.
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أّنا واحدٌة، فزيادة )واحدة( ليس إاّل للتأكيد. 

النعت يدّل عىل معنًى يف متبوعه، وجب علينا أن نفّصل  أّن  مّلا ذكرنا  ثّم 
القائم  املعنى  ذلك  فنقول:  بحسبه،  النعت  عىل  احلكم  ونجري  املعنى،  ذلك 
باملتبوع، ال خيلو إّما أن يكون قائاًم به بنفسه مع قطع النظر عن متعّلقاته، أو مع 

النظر إىل متعّلق من متعّلقاته.

فعىل األول: جيب أن يكون موافقًا للمنعوت يف عرشة أمور: األول: الرفع، 
الثاين: النصب، الثالث: اجلّر، الرابع: اإلفراد، اخلامس: التثنية، السادس: اجلمع، 

السابع: التعريف، الثامن: التنكري، التاسع: التذكري، العارش: التأنيث.

الرفع  إّما  األُمور؛  ُأمور من هذه  أربعة  فيه  أن يكون  ففي كل نعت جيب 
واإلفراد والتعريف والتذكري، أو مقابالهتا، وعىل هذا القياس، فيتصّور يف النعت 

ستة وثالثون قساًم: 

األول: املرفوع املفرد املعّرف املذّكر.

الثاين: املنصوب املفرد املعّرف املذّكر.

الثالث: املجرور املفرد املعّرف املذّكر.

الرابع: املرفوع املثنى املعّرف املذّكر.

اخلامس: املنصوب املثنى املعّرف املذّكر.

السادس: املجرور املثنى املعّرف املذّكر.

السابع: املرفوع املجموع املعّرف املذّكر.

الثامن: املنصوب املجموع املعّرف املذّكر.

التاسع: املجرور املجموع املعّرف املذّكر.
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العارش: املرفوع املفرد املنكر املذّكر.

احلادي عرش: املنصوب املفرد املنكر املذّكر.

الثاين عرش: املجرور املفرد املنكر املذّكر.

الثالث عرش: املرفوع املثنى املنكر املذّكر.

الرابع عرش: املنصوب املثنى املنكر املذّكر.

اخلامس عرش: املجرور املثنى املنكر املذّكر.

السادس عرش: املرفوع املجموع املنكر املذّكر.

السابع عرش: املنصوب املجموع /56و/ املنكر املذكر.

الثامن عرش: املجرور املجموع املنكر املذّكر.

التاسع عرش: املرفوع املفرد املعّرف املؤنث.

العرشون: املنصوب املفرد املعّرف املؤنث.

احلادي والعرشون: املجرور املفرد املعّرف املؤنث.

الثاين والعرشون: املرفوع املثنى املعّرف املؤنث.

الثالث والعرشون: املنصوب املثنى املعّرف املؤنث. 

الرابع والعرشون: املجرور املثنى املعّرف املؤنث. 

اخلامس والعرشون: املرفوع املجموع املعّرف املؤنث. 

السادس والعرشون: املنصوب املجموع املعّرف املؤنث. 

السابع والعرشون: املجرور املجموع املعّرف املؤنث. 
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الثامن والعرشون: املرفوع املفرد املنكر املؤنث.

التاسع والعرشون: املنصوب املفرد املنكر املؤنث.

الثالثون: املجرور املفرد املنكر املؤنث.

احلادي والثالثون: املرفوع املثنى املنكر املؤنث.

الثاين والثالثون: املنصوب املثنى املنكر املؤنث.

الثالث والثالثون: املجرور املثنى املنكر املؤنث.

الرابع والثالثون: املرفوع املجموع املنكر املؤنث.

اخلامس والثالثون: املنصوب املجموع املنكر املؤنث.

السادس والثالثون: املجرور املجموع املنكر املؤنث.

إذا عرفت األقسام فاعرف األمثلة: 

مثال األول: )جاءين زيٌد العاملُ(.

مثال الثاين: )رأيت زيدًا العاملَ(.

مثال الثالث: )مررت بزيٍد العاملِ(.

مثال الرابع: )جاءين الزيداِن العاملاِن(.

مثال اخلامس : )رأيت الزيَديِن العاملَِنِي(.

مثال السادس: )مررت بالزيَديِن العاملَِنِي(.

مثال السابع: )جاءين الزيدوَن العاملوَن(.

مثال الثامن: )رأيت الزيِديَن العاملنَِِي(.
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مثال التاسع: )مررت بالزيِديَن العاملنَِِي(.

مثال العارش: )جاءين رجٌل فاضٌل(.

مثال احلادي عرش: ) رأيت رجاًل فاضاًل(. 

مثال الثاين عرش: /56ظ/ )مررت برجٍل فاضٍل(.

مثال الثالث عرش: )جاءين رجالن فاضالن(.

مثال الرابع عرش: )رأيت رجلني فاضلني(.

مثال اخلامس عرش: )مررت برجلني فاضلني(.

مثال السادس عرش: )جاءين)1( رجاٌل فاضلون(.

مثال السابع عرش: )رأيت رجاالً فاضلني(.

مثال الثامن عرش: )مررت برجاٍل فاضلني(.

مثال التاسع عرش: )جاءتني هنٌد الفاضلة(.

مثال العرشين: )رأيت هندًا الفاضلة(.

مثال احلادي والعرشين: )مررت هبنٍد الفاضلة(.

مثال الثاين والعرشين: )جاءتني اهلندان الفاضلتان(.

مثال الثالث والعرشين: )رأيت اهلندين الفاضلتني(.

مثال الرابع والعرشين: )مررت باهلندين الفاضلتني(.

مثال اخلامس والعرشين: )جاءتني اهلنداُت الفاضالُت(.

)1( من هنا يبدأ السقط يف نسخة »ط« إىل مقدار أربع وعرشين ورقة من املخطوط.



381  ...................................................................... توابع االسم/ النعت 

مثال السادس والعرشين: )رأيت اهلنداِت الفاضالِت(.

مثال السابع والعرشين: )مررت باهلنداِت الفاضالِت(.

مثال الثامن والعرشين: )جاءتني امرأٌة فاضلٌة(.

مثال التاسع والعرشين: )رأيت امرأًة فاضلًة(.

مثال الثالثني: )مررت بامرأٍة فاضلٍة(.

مثال احلادي والثالثني: )جاءتني امرأتان فاضلتان(.

مثال الثاين والثالثني: )رأيت امرأتني فاضلتني(.

مثال الثالث والثالثني: )مررت بامرأتني فاضلتني(.

مثال الرابع والثالثني: )جاءتني نساٌء فاضالٌت(.

مثال اخلامس والثالثني: )رأيت نساًء فاضالٍت(.

مثال السادس والثالثني: )مررت بنساٍء فاضالٍت(.

وأما عىل الشّق الثاين: وهو أن يدّل النعت عىل معنًى يف متبوعه، ال بحسب 
نفسه من حيث هو هو، بل بحسب متعّلقه، فال جيب /57و/ أن ُيطابق النعت 

إاّل يف الرفع والنصب واجلّر والتعريف والتنكري.

إىل  إّنام كانت؛ ألّنه مسنٌد  املطابقة سابقًا  البواقي فال، ألّن  أّما يف اخلمسة 
متبوعه، واملسند إذا تقّدم عليه املسند إليه جيب مطابقته له، وهاهنا ليس مسندًا 
إليه، بل إىل متعّلقه، مثاًل: )قائم( يف قولك: )جاءين زيٌد القائُم أبوه(. مسنٌد إىل 

)أبوه( ال إىل )زيد(، إّنام املسند إىل )زيد( جمموع )القائم أبوه(.

وأّما املطابقة يف اخلمسة املذكورة، فإّنام هي للنعتية، وهي متحّققٌة، فوجبت. 
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فاحلاصل من أقسام هذا القسم من النعت ثامنية عرش قساًم. 

فإن قلَت: ما عامل النعت؟ 

قلُت: اختلف فيه سيبويه واألخفش؛ فذهب سيبويه إىل أّن العامل ] فيه 
هو[ )1( العامل يف املنعوت)2(، وذهب األخفش إىل أّنه معنوي، وهو النعتية)3(.

فائدة
جيب أن يكون النعت مطابقًا ملنعوته يف التعريف والتنكري، كام مّر؛ ألّنام 
يشٌء واحٌد، ولذلك جتد النكرة ال ُتنعت إاّل بنكرٍة ُأخرى أو مجلٍة، فإّنا أيضًا يف 

حكم النكرة)4(.

واجلملة جيب أن تكون خربيًة ال إنشائيًة؛ ألّن النعت جيب أن يكون بحيث 
حُيمل عىل املنعوت، واجلملة اإلنشائية ال حُتمل إاّل بتأويلها إىل اخلربية)5(. 

يف  له  مساويًا  أو  النعت،  من  أفرادًا  أقّل  يكون  أن  جيب  املنعوت  أّن  ثّم 

)1( زيادة يقتضيها السياق. 
)2( ينظر: الكتاب: 421/1، ويف حاشية»ش«: هذا هو احلّق، فإّنه األصل يف العمل؛ وألّنه لو كان 

العامل معنويًا مل يكن ناسخًا ملنعوته»منه«. 
)3(  ينظر: أرسار العربية: 295-294.

)4( باعتبار مضمونا فاّنه نكرة »منه«. وقال الريض: »اعلم أّن اجلملة ليست نكرًة وال معرفًة؛ ألّن 
واألحكام  حكٌم،  ألّنا  نكرة،  اجلملة  بعضهم:  الذات...وقال  عوارض  من  والتنكري  التعريف 
نكراٌت، إشارة إىل أّن احلكم بيشٍء عىل يشٍء، جيب أن يكون جمهوالً عند املخاطب، إذ لو كان 
صناعة  رس  وينظر:   .299-298/2 الكافية:  عىل  الريض  رشح  لغوًا«.  الكالم  لوقع  معلومًا، 

اإلعراب: 353/1. 
)5( كأن يقال: )جاءين رجٌل ارضبه(، أي: مقوٌل يف حّقه )ارضبه(، أو مستحٌق ألن يؤمر برضبه.
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األفراد)1(؛ ألّنه أصٌل، والنعت فرٌع، واألصل ينبغي أن يكون أرشف من الفرع، 
وكّلام كان االسم أقّل أفرادًا كان أرشف)2(.

الفائدة الثانية: يف العطف باحلرف
وبني  بينه  توّسط  /57ظ/  الذي  احلكم،  يف  ملتبوعه  املشارك  التابع  وهو 

متبوعه حرٌف من حروف العاطفة)3( التي سنذكرها، إن شاء اهلل تعاىل)4(.

ومّلا وجب أن يكون املعطوف مشاركًا للمعطوف عليه يف احلكم، مل جُيْز: 
قائاًم وال ذاهبًا عمٌرو(؛ ألّنه حينئٍذ يكون )ذاهبًا( معطوفًا عىل )قائاًم(،  زيٌد  )ما 
فيجب أن يكون مشاركًا له يف أحكامه، ومن مجلة أحكامه أّنه مسنٌد إىل )زيد(، 
فيجب أن ُيسند )ذاهب( أيضًا إليه، وقد ُأسند إىل )عمرو(، فيلزم اجتامع الفاعلني 

عىل عامٍل واحٍد، وهو )ذاهب(، وهو ممنوٌع.

فإن قلَت: فام تقول يف قوهلم: )الذي يطرُي فَيغَضُب زيٌد الذباُب()5(، فاّن 

)1( يعني أّن املوصوف جيب أن يكون أخّص من الصفة، وأعرف منها، أو مثلها يف التعريف، فال 
يوصف املعرف بـ)ال( إاّل بمثله، أو باملضاف إىل مثله، واملعارف هلا مراتب يف التعريف، سيذكرها 
املصنف يف أول املقصد الثاين: )النكرة واملعرفة( من هذا الباب ص143. وينظر: الكتاب: 6/2، 
واإلنصاف: 707/2-708)مسألة101(، وأرسار العربية: 345، ورشح الريض عىل الكافية: 

311/2 و315.
)2( فإذا مل يعَط األرشف، فال أقّل من أن يعطى املساوي، وإّنام كان أرشف ألّن إفادته أكثر، ورشف 

األلفاظ بحسب اإلفادات»منه سّلمه اهلل«. 
)3( مل أجده هبذا اللفظ.

)4( تأيت يف الباب الثالث: النوع الثالث: حروف العطف 226.
)5( األصول يف النحو: 357/2، املفصل: 185.
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)يغضب( معطوٌف عىل )يطري(، ويف )يطري( ضمرٌي راجٌع)1(، ويف )يغضب( ليس 
ذلك الضمري؛ ألّنه مسنٌد إىل )زيد(؟

قلُت: ُيقّدر الضمري مفعوالً، والتقدير: )فُيغضبه زيٌد( )2(.

يكون  أن  فيجب  فاعله،  فيه  املسترت  الضمري  أّن  )يطري(  حكم  قلَت:  فإن 
الضمري املسترت يف )يغضب( أيضًا فاعاًل له.

قلُت: َهْب ذلك، وال ُنسّلم أّنه ليس فاعل )يغضب(، فاّن املغضوبية مسندة 
إىل ذلك الضمري، فكأّنه قيل: )الذي يطري فُيْغَضُب هو الذباب(، وال حمذور فيه.

نعجٍة  و)كلُّ   ،)3( وسخلتِها(  شاٍة  )رّب  قوهلم:  يف  تقول  فام  قلَت:  فإن 
وسخلتِها( )4(، و:                                                                                     ]الطويل[

)1( أي: عائد إىل االسم املوصول.
املتعلمني،  واختبار  للتمرين  موضوعة  املسألة  وأصل  غريه،  عند  التقدير  هذا  أجد  ومل  كذا،   )2(
الذباب، فيغضب زيد(؟  وهي جواب عن سؤال، تقديره: أخرب عن )الذباب( يف مجلة: )يطري 
فيقال: )الذي يطري فيغضب زيٌد الذباُب(. )الذي( مبتدأ، و)يطري( صلته، وفيه ضمري يعود عىل 
)الذي(، وهو فاعل، و)الذباب( خرب، وكان قبل اإلخبار فاعل )يطري(، فلاّم أخربنا عنه وضعنا 
مكانه ضمريه، وأّخرناه فجعلناه خربًا. و)يغضب زيد(، مجلة معطوفة عىل )يطري(، وهي خاليٌة 

من العائد. 
عن  خلّلوه  صلة،  يكون  أن  يصلح  ال  ما  تعطف  بأّنا  اختّصت  الفاء  أّن  هو  ذلك  سّوغ  والذي 
ضمري املوصول، عىل ما يصلح أن يكون صلة، الشتامله عىل الضمري؛ لداللة الفاء عىل السببية، 
 ،357/2 األصول:  ينظر:  الذباُب(.  بطريانه-  بسببه-أو  زيٌد  فيغضب  يطرُي  )الذي  والتقدير: 
واملفصل: 185، ورشح املفصل: 157/3-158، ورشح الريض عىل الكافية: 338/2 و341، 

والبسيط يف رشح الكافية: 730/1، ورشح ابن عقيل: 228/3، والفوائد الضيائية: 51/2.
)3( رشح الريض عىل الكافية: 339/2، الفوائد الضيائية: 50/2.

)4( الكتاب: 187/2، األصول يف النحو: 392/1، وفيهام: )كلُّ نعجٍة وسخلتها بدرهم(.
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]و[َأيُّ َفتى َهْيجاَء أنت وجاِرها             ]إذا ما ِرجاٌل بالرجاِل اسَتَقّلِت[)1(

)فتى(،  عىل  و)جارها(  و)نعجة(،  )شاة(  عىل  )سخلتها(  عطف  قد  فإّنه 
ومن مجلة أحكام )شاة( و)نعجة( و)فتًى( أّنه دخل عليها )رّب( و)كّل( و)أّي(، 
فيجب أن يدخل عىل )سخلتها( و)جارها( أيضًا هذه األلفاظ عىل أّنا معرفٌة، 

وهي ال تدخل عىل املعرفة؟ 

ليس  لكنّه  معرفًة،  /58و/  الظاهر  بحسب  )سخلتها(  كان  وإن  قلُت: 
ما  شاٍة  إىل  راجٌع  ألّنه  مبهٌم؛  إليه  املضاف  الضمري  ألّن  احلقيقة)2(؛  يف  بمعرفٍة 

مبهمٍة، واملعنى: )رّب شاٍة ورّب سخلٍة لشاٍة(، وحينئٍذ ال فساد.

فإن قلَت: فام تقول يف: )يا زيُد واحلارُث(، فاّن )احلارث( معطوٌف عىل 
)زيٍد(، ومن أحكام )زيد( دخول حرف النداء عليه بال واسطة، وال ريب يف عدم 

جريانه يف )احلارث(، فإّنه حمىّلً بالالم؟

قلُت: املراد باحلكم احلكم الذي له مدخٌل يف املعنى، ودخول حرف النداء 
فيه دخول احلرف  له مدخٌل  الذي  إّنام  املعنى،  له يف  عليه بال واسطة ال مدخل 

بوسٍط أو بغري وسٍط، وقد جرى ذلك احلكم يف احلارث أيضًا، كام ال خيفى. 

وقد أجاب عنه بعضهم: بأّن املراد أّن ذلك احلكم إّنام جيب إجراؤه إذا مل 
يمنعه مانٌع )3(.

)1( أنشده سيبويه، وقائله غري معروف، ينظر: الكتاب: 55/2-56، و187، واألصول يف النحو: 
39/2، ومغني اللبيب: 699/6، وقد استشهد به عىل قاعدة: )يغتفر يف الثواين ما ال يغتفر يف 

األوائل(، ورشح التسهيل: 33/3، و87. واهليجاء: احلرب.
)2( يؤيد ذلك قول سيبويه يف البيت: »جعله فتى هيجاَء وجاَر هيجاء، ومل ُيِرْد أن يعنَي إنسانًا بعينه«. 

الكتاب: 56-55/2.
)يا زيد واحلارث(،  امتناع نحو:  القياس  أّن  الذي ذكر  الريض،  لعّل املصنف يشري إىل جواب   )3(
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وأقول: لو كان صحيحًا ملا وجب أن يكون مطابقًا للمعطوف عليه يف يشٍء 
من األحكام حتى الفاعلية واملفعولية، وهو غلٌط حمٌض.

أو  الفاعلية  يف  عليه  للمعطوف  موافقًا  يكون  أن  الواجب  أّن  واحلّق  هذا 
املفعولية أو اإلضافة ال غري.

فائدة 
ال ُيعَطف عىل الضمري املرفوع املتصل إاّل إذا ُأّكد ذلك الضمري أوالً بضمرٍي 
أنا  بُت  تقول: )رُضِ املعطوف واملعطوف عليه،  فاصٌل بني  إذا وقع  إاّل  منفصٍل، 

بُت يف الدار وزيٌد(. وزيٌد(، و)رُضِ

أّما أّنه جيب التأكيد؛ فألّن الضمري املرفوع املتصل شديد االتصال بالفعل 
لفظه)1(،  جزء  عىل  اليشء  كعطف  كان  عليه  ُعطف  فإذا  له،  كاجلزء  كأّنه  حتى 
كعطف )عمرو( عىل دال )زيد( /58ظ/، وهو ممنوٌع، فُيؤتى بالفصل لُيعلم أّنه 

يف األصل كان منفصاًل، وليس جزءًا للفعل.

وأّما أّنه ال جيب إذا وقع بني املعطوف واملعطوف عليه فاصٌل؛ فألّنه يطول 
الكالم حينئٍذ، فجاز اختصاره)2(.

لكنه جاز؛ ألّن املانع من نحو: )يا احلارث(، اجتامع )يا( و)الالم( لفظًا، ومل جيتمعا يف: )يا زيد 
النداء  تقديرًا. وذكر يف موضع آخر: أّن الالم كان مانعًا، المتناع جمامعته حلرف  واحلارث( إالّ 
املقتيض للبناء، فلاّم ارتفع املانع، صار كأّن حرف النداء بارش التابع، ال أّنه ُيقّدر له حرف آخر. 

ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 379/1، و281/2.  
)1( يف »ك«: )عىل جزئه(. 

)2( وأيضًا مّلا كان التأكيد باملنفصل، إنام كان لتنبيه املخاطب عىل أّن الضمري ليس جزءًا للفعل؛ لئال 
يتوحش الكالم إذا قرع سمعه، مل يكن هاهنا كثري احتياج إليه، فاّنه مّلا مضت مّدة بني املعطوف 
يكن  مل  مّلا  وأيضًا  للفعل،  جزءًا  ليس  الضمري  أّن  فعلم  املخاطب،  فّكر  فربام  عليه،  واملعطوف 
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اساًم؛  أو  كان  حرفًا  اجلار  ُكّرر  املتصل  املجرور  الضمري  عىل  ُعطف  وإذا 
ال  وهلذا  بالرافع،  املرفوع  اتصال  من  أشّد  باجلار  املجرور  اتصال  ألّن  وذلك 
ينفصل املجرور أصاًل- كام عرفت يف باب املضمرات)1(- فالتوّهم جاٍر هنا أيضًا، 
وال جيوز الفصل ليؤّكد باملنفصل، فيجب أن ُيكّرر اجلار ليكون اجلار واملجرور 

معطوفًا عىل اجلار واملجرور، ال املجرور عىل املجرور.

خاتـمة
عطف  جيوز  فال  معموٌل،  لكلٍّ  وكان  خمتلفان،  عامالن  كان  إذا  أّنه  اعلم 
لفظني عىل ذينك املعمولني بحرٍف واحٍد بالشخص؛ ألّن احلرف الواحد ضعيٌف 

ال يمكنه أن جيّر معمولني)2(.

فإن قلَت: فام تقول يف قوله تعاىل: ﴿َما َننَسْخ ِمْن َءاَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخرْيٍ 
عطف  وقد  لـ)ِمن(،  و)آية(  لـ)ما(،  معموٌل  )ننسخ(  فإّن  ِمْثلَِها﴾)3(.  َأْو  ِمنَْها 

)ُننِْس( عىل )ننسخ(، والضمري البارز عىل )آية(؟

حكم  حتت  داخٌل  أّنه  إاّل  )ننسخ(،  عىل  معطوفًا  )ُننِْس(  كان  وإن  قلُت: 
الصلة، فال جيّر حرف العطف هنا )ما( الرشطية، كام يف )أحيا( و)بّث( يف قوله 
اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف الَّْيِل َوالنََّهاِر  تعاىل يف سورة البقرة : ﴿إِنَّ ِف َخْلِق السَّ
اَمِء ِمن  ِرى ِف اْلَبْحِر باَِم َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل اللُ /59و/ ِمَن السَّ َواْلُفْلِك الَّتِى َتْ

املعطوف مقارنًا للمعطوف عليه، مل يشتّد استنكاره اشتداده إذا تقارنا»منه«.
)1( تقدم يف ص 24.

)2( يف »ش« و»ك«: )عاملني(. 
)3( سورة البقرة/106.
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ٍة﴾)1( اآلية. ا َوَبثَّ فِيَها ِمن ُكلِّ َدابَّ َماٍء َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَ

فإّنه رّصح صاحب الكشاف بأّن )أحيا( و)بّث فيها( داخالن حتت حكم 
الصلة، ومعطوفان عىل )أنزل( )2(.

وبالملة: جيوز هذا العطف إذا مل يكن احتياٌج إىل جّر ]معمويل[ )3( عاملني، 
املجرور  كان  إذا  ما  وهو  العرب،  من  ُسِمع  فيام  إاّل  إليه،  حيتاج  ما  يف  جيوز  وال 
مقّدمًا عىل املرفوع أو املنصوب، كقولك: )يف الداِر زيٌد، واحلجرِة عمٌرو(، و)إّن 

يف الداِر زيدًا، واحلجرِة عمرًا(.

ويقول:  العطف،  واسطة  بدون  هذا  أمثال  يف  العامل  سيبويه  وقّدر 
)يف  جمموع  عىل  معطوٌف  احلجرة(  )يف  وجمموع  احلجرة(،  )ويف  التقدير:   إّن 

الدار()4(.

)1( سورة البقرة/164.
)2( قال الزخمرشي: »فإن قلَت : قوله : )َوَبثَّ فِيَها( عطف عىل )أنزل( أم )أحيا(؟ قلت: الظاهر أّنه 
عطف عىل )أنزل( داخل حتت حكم الصلة؛ ألّن قوله: )فأحيا به األرض( عطف عىل )أنزل(، 
فاتصل به وصارا مجيعًا كاليشء الواحد، فكأنه قيل: )وما أنزل يف األرض من ماء وبّث فيها من 
دابة(؛  فيها من كل  باملطر األرض وبّث  )فأحيا  )أحيا( عىل معنى  دابة(. وجيوز عطفه عىل  كل 

ألنم ينمون باخلصب ويعيشون باحلََيا«. الكشاف: 326/1.
)3( زيادة يقتضيها السياق. 

ورشح   ،28-27/3 املفصل:  ورشح   ،195/4 واملقتضب:   ،66-65/1 الكتاب:  ينظر:   )4(
الريض عىل الكافية: 347/2، والبسيط يف رشح الكافية: 731/1-733، والفوائد الضيائية: 
54/2. قال ابن هشام: »قوهلم: )يف الداِر زيٌد، واحلجرِة عمٌرو(، وذلك من العطف عىل معمويل 
عاملني خمتلفني عند األخفش، وعىل إضامر اجلاّر عند سيبويه واملحّققني«. مغني اللبيب: 76/5.
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الفائدة الثالثة: يف التأكيد
وهو تابٌع يقّرر ويثبت نسبة ما ُنسب إىل املتبوع يف ذهن السامع)1(.

زيٌد  املكّرر حقيقًة، نحو: )جاءين  اللفظ  فاللفظي:  لفظّي ومعنوّي؛  وهو 
زيٌد(، أو حكاًم، نحو: )رضبُت أنا(.

و)أكتع(،  و)أمجع(،  و)كّله(،  و)كالمها(،  و)عينه(،  )نفسه(،  واملعنوّي 
و)أبتع( و)أبصع( )2(، وال تكون لفظًا آخر غري هذه األلفاظ.

وفائدة األول: دفع توّهم الغلط، أو التجّوز، فإّنك إذا قلَت: )جاءين زيٌد(، 
فقد يتوّهم املخاطب أّنك أردَت بزيٍد غالمه، فتجّوزت، أو أّنك غلطَت؛ أردَت 
أن تقول: )عمٌرو(، فانفلت من لسانك )زيٌد(، فإذا أردَت أن تدفع التوّهم كّررَت 

اللفظ، وقلَت: )جاءين زيٌد زيٌد(.

وفائدة القسم الثاين- وهو التأكيد /59ظ/ املعنوي-: دفع توّهم التجّوز 
فقط، ال دفع توّهم الغلط؛ فإّنك إذا قلَت: )جاءين زيٌد(، فقد يتوّهم أّنك أردَت 

به غالمه، فتجوزَت به عنه، فتدفعه بزيادة أحد هذه األلفاظ.

وأّما إذا توّهم أّنك غلطت، فال يمكنك أن ترّده بزيادة أحد هذه األلفاظ، 
فإّن الزيادة ال تغني؛ ألّنه إذا توّهم أّنك أردَت أن تقول: )جاءين زيٌد(، فانفلت 
يتوّهم  إذ  باقيًا،  التوّهم  من لسانك )جاءين عمرٌو(، وقلت بعده: )نفسه(، كان 

)1( مل أجده هبذا اللفظ.
. الصحاح-كتع-: 1275/3.  )2( قيل: إنَّ أكتع مأخوٌذ من قوهلم: )أتى عليه َحْوٌل َكتيٌع(، أي تامٌّ
 .1183/3 الصحاح-بتع-:  بتِعة.  واألنثى  بتِع  وفرس  مغرزه،  شّدة  مع  العنق  طول  والبتع: 
والَبْصع: اخلَْرق الضيِّق ال يكاد َينُفذ منه املاء. وَبَصَع املاُء: َرَشَح قلياًل. لسان العرب-بصع-: 

.11/8
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حينئٍذ أّن نفسه بمعنى نفس زيٍد)1(، وهذا ظاهٌر.

د  يؤكَّ أن  أريد  إذا  املّتصل،  املرفوع  الضمري  أّن  فاعلم  هذا،  عرفت  إذا 
د أوالً بالضمري املنفصل)2(، ثّم بأحد هذين،  بـ)النفس( أو )العني(، وجب أن ُيؤكَّ
والدليل هو الدليل عىل أّنه ال جيوز العطف عليه إاّل بعد أن ُيؤّكد بمنفصٍل بعينه، 

فلرياجع)3(.

د )كّله(، أو )أمجع(، أو )أكتع(، أو  د، فيام إذا كان املؤكِّ أّن املؤكَّ ثّم اعلم 
)أبتع(، أو )أبصع(، جيب أن يكون له أجزاء حقيقيٌة أو ُحكميٌة.

منفصٌل  جزٌء  له  يكن  مل  وإن  فإّنه  كـ)العبد(،  والثاين  كـ)القوم(،  فاألّول 
بالفعل، ولكن يتجّزأ بالرشاء ونحوه، ال باملجيء ونحوه)4(، إذ ال يتعّلق ذلك إاّل 

بمجموعة.

)1( كذا، والظاهر: بمعنى نفس عمرو.
للضمري  تأكيدًا  وقع  إذا  بالفاعل،  التأكيد  اللتبس  ذلك  فلوال  نفُسك(،  أنت  )رضبَت  نحو:   )2(
املسترت، يف نحو: )زيد أكرمني هو نفسه(، فلو قيل: )زيد أكرمني نفسه(، اللتبس )نفسه( الذي 
هو تأكيد بالفاعل، أما الضمري املنصوب واملجرور، فيجوز تأكيدمها بالنفس والعني بال تأكيدمها 
باملنفصل، نحو: )رضبتك نفَسك(، و)ومررت بك نفِسك(، لعدم اللبس. ينظر: رشح الريض 

عىل الكافية: 374/2، والفوائد الضيائية: 59/2.
كأّنه  حتى  بالفعل  االتصال  شديد  املتصل  املرفوع  الضمري  أّن  ص132:  العطف  يف  آنفًا  تقدم   )3(
كاجلزء له، فإذا ُعطف عليه بال فصل، كان كعطف اليشء عىل جزء لفظه، فُيؤتى بالفصل لُيعلم 

أّنه يف األصل كان منفصاًل، وليس جزءًا للفعل.
)4( وذلك نحو قولنا: )اشرتيت العبد كّله(، فإّن العبد وإن مل يكن له أجزاء حقيقًة، فإّنه قد يتجّزأ يف 
الرشاء ُحكاًم، ألّنه جيوز أن ُيشرتى نصفه، أو ثلثه، أو ربعه، فيصّح تأكيده بـ)كّل( ليفيد الشمول، 
بخالف قولنا: )جاءين زيد كّله(، لعدم صّحة افرتاق أجزائه يف املجيء ال حقيقًة وال حكاًم. ينظر: 

رشح الريض عىل الكافية: 371/2، ورشح قطر الندى: 293. 
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 وذلك ألّن فائدة التأكيد هبذه األلفاظ دفع توّهم جتّوز عدم الشمول، مثاًل 
أفراده،  به مجيع  أردَت  ما)1(  أّنك  السامع  يتوّهم  فقد  القوم(،  قلَت: )جاءين  إذا 
الكّل، فعرّبت  املراد منزلة  البعض  نّزلت ذلك  أو أعظمها، ولكنّك  بل أكثرها، 
عنه بلفظ الكّل جتّوزًا، فإذا أردت أن تدفع ذلك الوهم قّيدته بأحد هذه األلفاظ 
/60و/، وظاهرًا أّن املخاطب إّنام يتوّهم ذلك، إذا كان لذلك املتبوع جزٌء، كام 

ال خيفى.

ثّم اعلم أّن )أكتع( و)أبتع( و)أبصع( توابع لـ)أمجع(، ولذا قالوا: إّن ذكرها 
بدون ذكر )أمجع( ضعيٌف، وإّنا ال تتقّدم عليه إذا وقعت معه يف الكالم)2(.

وجب  )أمجع(،  أو  )كّل(  مع  )عينه(،  أو  )نفسه(  اجتمع  إذا  أّنه  اعلم  ثّم 
يداّلن عىل  أو)العني( عىل )كّل( و)أمجع(؛ وذلك ألّن األولني  )النفس(  تقديم 
الذات، والثانيني عىل صفتها- أعني الشمول واإلحاطة- والذات متقّدمة عىل 
الصفة، فينبغي أن يقّدم الداّل عىل الذات عىل الداّل عىل الصفة مطابقًة للوضع 

للطبع)3(.

فإن قلَت: هذا الدليل إّنام يدّل عىل أولوية التقديم، ال عىل وجوبه)4(، فاّن 
مطابقة الوضع للطبع ليس بواجٍب، غاية األمر أّنه أوىل.

)1( )ما( ليس يف »ط«. 
)2( ينظر: الفوائد الضيائية: 60/2.

)3( كذا، ولعّل صوابه: )ملطابقة الوضع للطبع(. أو )ملطابقة الوضع الطبع(. واملراد أّن املوصوف 
مقدٌم بالطبع عىل الصفة، فيجب أن يقّدم وضعًا ما دّل عىل املوصوف عىل ما دّل عىل الصفة؛ لكي 

يوافق الوضع الطبع. 
)4( يف »ك«: )ال وجوبه(. 
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قلُت: َهْب ما قلت، لكن كالم العرب خيلو من كّل نقٍص)1(، وترك األوىل 
نقٌص، فيجب أن يشتمل الكالم عىل ما هو أوىل، وهو املطلوب.

فائدة
إّنام  اللفظي،  بالتأكيد  النكرة  تؤّكد  أن  يمكن  أّنه  يف  خالف  ال  أّنه  اعلم 
أّنه جيوز،  إىل  الكوفيون  أم ال؟ فذهب  املعنوي، هل جيوز)2(  التأكيد  اخلالف يف 

والبرصيون إىل عدم اجلواز)3(.

إّما دليل األول: فبعض األشعار الشاّذة)4(.

)1( ال يمكن قبول هذا الكالم عىل إطالقه، فهو هنا يف موضع االستدالل عىل قاعدة نحوية، فلعله 
كالم  بكون  يسّلم  أّنه  أو  بفصاحتهم،  املوثوق  العرب  كالم  االقرتاح(  )قراح  يف  ذكره  ما  يريد 
العرب كّله حجة، وفاقًا ملا ذكره أبو الفتح ابن جني يف )اخلصائص(، باب اختالف اللغات وكلها 
ُحّجة. ينظر: اخلصائص: 10/2، وقراح االقرتاح/ نسخة مصورة يف آخر كشف اللثام/ الطبعة 

احلجرية: 482/2.
)2( كذا، والصواب: أجيوز.

املحدودة،  النكرة  تأكيد  الكوفيون  وأجاز  باالتفاق،  املعنوي  بالتأكيد  تؤّكد  ال  الشائعة  النكرة   )3(
يف  الفعل  يقع  أن  جيوز  مؤّقت،  الشهر  فإّن  كّله(،  شهرًا  )صمت  نحو:  بذلك،  الفائدة  حلصول 
بعضه، أو يف كّله. وأجاب البرصيون عنه: أّن النكرة تدّل عىل الشياع والعموم، والتوكيد يدّل 
عىل التخصيص والتعيني، وكّل واحٍد منهام ضّد صاحبه، فال يصلح أن يكون مؤكدًا له. ينظر: 
الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،290-289 العربية:  وأرسار  )مسألة63(،   451/2 اإلنصاف: 

373/2، ورشح ابن عقيل: 211/3، وخزانة األدب: 181/1 و168/5. 
)4( منها: قول الراجز: قد رّصت البكرة يومًا أمجعا. وما َأنشده الفراء: 

ْلفاُء َحْوالً َأْكَتعا ِمُلني الذَّ يا َلْيَتني ُكنُْت َصبِيًّا ُمْرَضعا             َتْ
وغريمها من الشواهد، التي أجاب عنها البرصيون، بأّن بعضها مصنوع، أو ال يعرف قائلها، أو 
حُيمل عىل البدل ال عىل التوكيد. ينظر: اإلنصاف: 451/2-454 )مسألة 63(، وأرسار العربية: 
ابن  ورشح  و373/2،   120/1 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،45/3 املفصل:  ورشح   ،290
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للمعرفة،  مؤّكدًة  لوقوعها  معّرفة  األلفاظ  هذه  أّن  فهو  الثاين:  دليل  وأّما 
د  ولوال أّنا معرفٌة مَلَا وقعت مؤّكدًة هلا، واملعرفة ال تقع مؤكدًا للنكرة؛ ألّن املؤكَّ

د كليهام واحٌد يف احلقيقة. واملؤكِّ

واحلّق أّنا /60ظ/ مع املعرفة معرفٌة، ومع النكرة نكرٌة، وحينئٍذ فمذهب 
الكوفيني هو احلّق، وال حمذور، واهلل أعلم بالصواب.

الفائدة الرابعة: يف البدل
نسبة ذلك  إليه، وال تكون  املتبوع  إىل  ما نسب  نسبة  املقصود  التابع  وهو 

املنسوب إىل املتبوع مقصودة )1(.

وهو عىل أربعة أقسام: 

األول: بدل الكّل.

والثاين: بدل البعض.

الثالث: بدل االشتامل.

الكالم  يف  خصوصا  الكالم  يف  الرابع  يكون  وقّلام  الغلط،  بدل  الرابع: 
أّنه  إاّل   ، األنبياء:  اهلل عّز وجّل، وال يف كالم  يوجد يف كالم  الفصيح، وهلذا ال 

يؤّول بام يناسب املقام.

ولنرجع إىل تفسري كّل ]منها[ )2( فنقول: 

عقيل: 211/3، ومهع اهلوامع: 204/5، وخزانة األدب: 181/1 و168/5و169.
)1( ورد نحوه يف الفوائد الضيائية: 61/2. 

)2( زيادة يقتضيها السياق. 
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األول: ما يكون عني املبدل منه، يف الذات ال يف املفهوم. 

والثاين: ما يكون بعضًا منه. 

أو  املتبوع،  عىل  يشتمل  بحيث  يكون  ولكن  خارجًا،  يكون  ما  والثالث: 
يشتمل املتبوع عليه، فهو قسامن.

والرابع: ما ارتدع املتكّلم إليه)1(؛ ألّنه قد غلط أوالً.

مثال األول: )جاءين زيٌد أخوك(؛ ألّن )زيدًا( و )أخ املخاطب( مّتحدان 
بالذات. 

مثال الثاين: )رضبُت زيدًا رأسه(.

فاّن )الثوب( مشتمٌل  الثالث: )ُسلب زيٌد ثوُبُه(،  القسم األول من  مثال 
عىل )زيد(.

ِقَتاٍل  َراِم  احْلَ ْهِر  الشَّ َعِن  ﴿َيْسأُلوَنَك  تعاىل:  قوله  منه:  الثاين  القسم  مثال 
فِيِه﴾)2(، فاّن )الشهر احلرام( مشتمٌل عىل )القتال(.

مثال الرابع: )جاءين زيٌد عمٌرو(.

فائدة 
واإلظهار  والتنكري،  التعريف  يف  منه  للمبدل  البدل  مطابقة  ُيشرتط  ال 
ُينَعت  أن  وجب  معرفة،  منه  واملبدل  نكرة،  البدل  كان  إذا  أّنه  إاّل  واإلضامر، 

/61و/ البدل بنعٍت لُيخصص.

)1( كذا، والصواب: ارتدع املتكلم عنه. أو قصد املتكلم إليه. ينظر: الصحاح: -ردع-1218/3.
)2( سورة البقرة/217.
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البدل  إذا كان  البدل ظاهرًا، واملبدل منه مضمرًا،  وإّنه ال جيوز أن يكون 
بدل الكّل، إاّل إذا كان املبدل منه ضمريًا غائبًا، فإّنه جيوز أيضًا، فقد حصل من 

ذلك أّن أقسام البدل أربعة وستون: 

األول: بدل الكّل املطابق للمبدل منه يف التعريف واإلظهار.

الثاين: بدل الكّل املطابق للمبدل منه يف التعريف واإلضامر.

مظهرًا  يكون  الذي  التعريف  يف  منه  للمبدل  املطابق  الكّل  بدل  الثالث: 
واملبدل منه مضمرًا.

مضمرًا  يكون  الذي  التعريف  يف  منه  للمبدل  املطابق  الكّل  بدل  الرابع: 
واملبدل منه مظهرًا.

اخلامس: بدل الكّل املطابق للمبدل منه يف التنكري واإلظهار.

السادس: بدل الكّل املطابق له يف التنكري واإلضامر.

الذي يكون مظهرًا، واملبدل منه  التنكري  املطابق له يف  الكّل  السابع: بدل 
مضمرًا.

الثامن: بدل الكّل املطابق له يف التنكري الذي يكون مضمرًا، واملبدل منه 
مظهرًا.

التاسع: بدل الكّل الذي يكون معرفًة، واملبدل منه نكرة، ولكن يكونان 
مظهرين.

ويكونان  نكرة،  منه  واملبدل  معرفًة،  يكون  الذي  الكّل  بدل  العارش: 
مضمرين.

منه  املبدل  ويكون  مظهرًا،  معرفًة  يكون  الذي  الكّل  بدل  عرش:  احلادي 
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نكرًة مضمرًا.

الثاين عرش: بدل الكّل الذي يكون معرفًة مضمرًا، ويكون املبدل منه نكرًة 
مظهرًا.

ولكن  معرفة،  منه  واملبدل  نكرًة،  يكون  الذي  الكّل  بدل  عرش:  الثالث 
يكونان مظهرين.

الكّل الذي يكون نكرًة، واملبدل منه /61ظ/ معرفة،  الرابع عرش: بدل 
ويكونان مضمرين.

معرفًة  منه  واملبدل  مظهرًا،  نكرًة  يكون  الذي  الكّل  بدل  عرش:  اخلامس 
مضمرًا.

منه  املبدل  ويكون  نكرًة مضمرًا،  يكون  الذي  الكّل  بدل  السادس عرش: 
معرفًة مظهرًا. 

هذه هي أقسام بدل الكّل، وِقس عليها أقسام البواقي، يرتقي املجموع إىل 
أربعة وستني قساًم، كام قلنا.

أما األول: فكقولك: )جاءين زيٌد أخوك(.

الضمري  كان  إذا  إّياهم(،  لقيتهم  الزيدون  )إخوتك  كقولك:  والثاين: 
املّتصل راجعًا إىل )الزيدين(، واملنفصل إىل )اإلخوة(.

والثالث: كقولك: )جاءين الزيدون فأكرمتهم إخوتك(.

والرابع: كقولك: )جاءين إخوتك فأكرمت الزيدين إّياهم(.

واخلامس: كقولك: )جاءين رجٌل أٌخ لك(.

والسادس: ممتنٌع، إذ النكرة ال تكون ضمريًا، وكذا السابع والثامن.
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أّما التاسع: فكقولك: )جاءين رجٌل أخوك(.

والعارش واحلادي عرش والثاين عرش: ممتنعٌة.

والثالث عرش: كقوله تعاىل: ﴿بِالنَّاِصَيِة * َناِصَيٍة َكاِذَبٍة﴾)1(.  

والرابع عرش واخلامس عرش والسادس عرش: ممتنعٌة.

فقد ُعلم بذلك أّن الصحيح من تلك األقسام ثامنية وعرشون.

فإن قلَت: ما فائدة اإلبدال، هاّل أتى بالبدل أوالً؟

قلُت: اإليضاح بعد اإلهبام، وهو ممّا جيعل الكالم بليغًا.

بيان ذلك: أّن )زيدًا( يف )جاءين زيٌد( مبهٌم، إذا كان مشرتكًا بني أشخاص، 
وإذا قيل: )أخوك(، فقد وضح، وهو املطلوب.

فإن قلَت: ما العامل يف البدل؟

قلُت: قد اختلف فيه النحاة؛ فذهب األكثر إىل أّنه هو العامل يف امُلبَدل منه، 
وذهب بعضهم إىل /62و/ أّنه ُيقّدر قبله عامٌل مثل عامل امُلبَدل منه)2(. 

أّما دليل األول: فهو أّنه الظاهر املتبادر إىل الَفْهم؛ وألّنه موّضٌح للُمْبدل 
منه، وال جيوز أن ُيوّضح لفٌظ يف مجلٍة لفظًا آخر يف مجلٍة ُأخرى.

)1( سورة العلق/16-15.
ذلك  إىل  ويذهب  منه،  املبدل  يف  العامل  هو  البدل  يف  العامل  أّن  إىل  سيبويه  كالم  ظاهر  يشري   )2(
الفاريس،  عيل  وأبو  والرماين،  األخفش،  احلسن  أبو  ويرى  احلاجب.  وابن  والسريايف،  املربد، 
والزخمرشي، وابن األنباري أّنه عىل نية تكرار عامل مقّدر مثل األول. ينظر: الكتاب: 150/1-
 83/1 واإلنصاف:   ،301-300 العربية:  وأرسار  و399،   ،295/4 واملقتضب:   ،151
ورشح   ،330/3 التسهيل:  ورشح   ،67/3 املفصل:  ورشح   ،157 واملفّصل:  )مسألة12(، 

الريّض عىل الكافية: 280/2، وارتشاف الرضب: 1961/4. 
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َعْلنَا  ًة َواِحَدًة َلَ وأّما دليل الثاين: فقوله تعاىل: ﴿َوَلْواَل َأن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ
ٍة﴾)1(؛ ألّن )ُبُيوهتم( بدٌل ِمن )َمن َيْكُفُر  ِن لُِبُيوِتِْم ُسُقفًا ِمن فِضَّ ْحَ ملَِن َيْكُفُر بِالرَّ
مْحَِن(، وقد أظهر الالم العاملة يف البدل، ولو كان العامل يف البدل هو العامل  بِالرَّ

يف امُلْبَدل منه، ملا كان لإلظهار وجٌه أصاًل.

ح  ح واملوضَّ وأّما ما قال األولون من أّن البدل موّضٌح للُمْبَدل منه، واملوضِّ
جيب أن يكونا يف مجلٍة واحدٍة؛ فجوابه: أّنه وإن كان البدل بحسب املعنى يف مجلٍة 
بالبدل،  واّتصل  اللفظ،  من  العامل  ُحذف  قد  ولكن  منه،  امُلْبَدل  فيها  التي  غري 

فكأّنام يف مجلٍة واحدٍة.

هذا، وجواب األولني عن دليل اآلخرين هو أّنا ال ُنسّلم أّن )ُبُيوهِتِْم( بدٌل 
مْحَِن(، فال حمذور. مْحَِن(، بل )لُِبُيوهِتِْم( بدٌل من )ملَِن َيْكُفُر بِالرَّ ِمن )َمن َيْكُفُر بِالرَّ

املذهبني، واألظهر عندي هو األول، وال خفاء يف وجه  وهذا هو حتقيق 
األظهرية)2(.

الفائدة اخلامسة: يف عطف البيان
وهو تابٌع يوّضح متبوعه)3(، وال يدّل عىل معنًى يف متبوعه يف مجيع املواّد. 
كقول األعرايب)4(:                                                                                        ]الرجز[

)1( سورة الزخرف/33.
)2( وهو أّن البدل تابٌع للمبدل منه، وال معنى للتابع إاّل أن يكون تابعًا ملتبوعه يف اإلعراب وجهته، 

ولو كان لكلٍّ عامٌل عىل حدة، كان كٌل معموالً برأسه ال تابعًا، وهو ظاهر.»منه سّلمه اهلل«. 
)3( ينظر: الكافية: 32، ومل أجد احلّد بلفظه.

)4( نسبه ابن يعيش إىل رؤبة بن العّجاج، ومل يرد يف ديوانه، وقال البغدادي: »هذا ال أصل له، فإّن 
رؤبة مات يف سنة مخس وأربعني ومئة، ومل يعّده أحٌد من التابعني فضاًل عن املخرضمني«. ونسبه 
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أْقَسَم باللِ َأبو َحْفٍص ُعَمْر )1(

حيث وقع )عمر( معطوفًا عىل )أبو حفص( عطف بيان.

فام  وبالعكس،  /62ظ/  البيان  بعطف  البدل  يلتبس  ما  كثريًا  قلَت:  فإن 
احليلة يف متييزمها؟

ال  حينئٍذ  فإّنه  العامل،  تكرير  جَيُْز  مل  إذا  فيام  يتميزان  فهام  لفظًا  أّما  قلُت: 
يكون بدالً، بل هو عطف بياٍن البتة، فاّن البدل ُيشرتط فيه تكّرر العامل، فام مل 
يتكّرر مل يكن بدالً، مثل قولك: )رّب رجٍل أخيك(، فإّنه لو ُكّرر العامل، لزم أن 

يدخل )رّب( عىل املعرفة، وهو ممنوٌع.

وأّما معنًى، فالفرق حاصٌل بأّن البدل مقصوٌد لذاته، وعطف البيان ليس 

الزخمرشي إىل عمر بن َكيَسَبة النَّهدي. وقال ابن نارص الدين الدمشقي: »أبو َكيَسَبة...كنيته كاسم 
أبيه، فهو عمرو بن َكيَسَبة النَّهدي، وقيل: اسمه عبد اهلل«. ونسبه ابن حجر إىل عبد اهلل بن َكيَسَبة 
أّمه، ويقال: اسمه عمرو«.  َكيَسَبة  النَّهدي، وقال: »ذكره املرزباين يف )معجم الشعراء(، وقال: 
ومل أجده يف )معجم الشعراء( املطبوع. ينظر: ربيع األبرار: 237/1، ورشح املفصل: 71/3، 

وتوضيح املشتبه: 276/7-277، واإلصابة: 96/5، وخزانة األدب: 156/5.
)1( روي هذا الرجز يف كثرٍي من مصادر احلديث والتاريخ واللغة واألدب، وجاء يف أكثرها منسوبًا 
إىل أعرايب أتى عمر بن اخلطاب، فقال: إّن ناقتي دبراء عجفاء نقباء؛ فاستحمله، فظنّه عمر كاذبًا، 

فلم حيمله، فانطلق األعرايب مستقباًل البطحاء، وجعل يقول: 
أَقَسَم باللِ أبو َحْفٍص ُعَمْر                 مـا مّسها من َنَقٍب وال َدَبْر

فاغِفْر لُه اللهّم إْن كان َفَجْر
فلاّم سمع عمر آخر قوله محله وأعطاه. ينظر: الفائق يف غريب احلديث: 19/4، واملفصل: 159، 
ورشح نج البالغة: 62/12، ورشح الريض عىل الكافية: 394/2-395، وتلخيص املفتاح: 
47، ورشح شذور الذهب: 560-561، ورشح ابن عقيل219/3، واإلصابة: 96/5، وكنز 
َبر:  العامل: 646/12/ح35974، وخزانة األدب: 154/5. ونِقب البعري: رّقت أخفافه. والدَّ

ْدق. ْحل. وَفَجر: َكَذب ومال عن الصِّ إصابة البعري بالدبرة، وهي قرحة من الرَّ
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كذلك.

هذا متام الكالم يف التوابع.

خامتة يف أحكام بعض األسامء املنفردة الالئقة بأن ُيفرد البحث عنها
املنكر، املذكر، املؤنث،  العدد، املعرف،  وتلك األسامء ثالثة عرش: أسامء 
اسم  املشبهة،  الصفة  املفعول،  اسم  الفاعل،  اسم  املصدر،  املجموع،  املثنى، 

التفضيل، غري املنرصف.

وأنا ُأفرد لكلٍّ من املتقابلني مقصدًا، وملِا ليس له مقابٌل مقصدًا، فانحرصت 
املقاصد يف أحد عرش.

األول: أسامء العدد
التكّرر  وأّن  ال،  أم  متكّرٌر  اليشء)2(  أّن  عىل  ليدّل  وِضع  ما  العدد:  اسم 

بمرتبٍة واحدٍة أو أزيد)3(.

وقد عرفه ابن احلاجب بأّنه: ما وِضع لكميِة آحاد اليشء )4(.

آحاد  كمية  عىل  يدّل  ال  ألّنه  منه؛  خيُرُج  )واحد(  بأّن  عليه)5(:  واعرتض 
اليشء، إذ اليشء الواحد ال آحاد له)6(.

يركب  فالٌن  يقال:  كام  اجلنس،  هو  باألشياء  مراده  أّن  عىل  تنبيهًا  اليشء  إىل  األشياء  عن  عدل   )2(
اخليل.»منه سّلمه اهلل«.  

)3( مل أجده هبذا اللفظ.
)4( الكافية: 38، وفيها: ما وضع لكمية آحاد األشياء.

)5( املعرتض الريض»منه«. 
)6( رشح الريض عىل الكافية: 281/3.
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 وقد أجيب عنه)1(: بأّن اآلحاد أعّم من أن تكون منفردًة أو جمتمعًة، وواحد 
يدّل عىل آحاد اليشء كّلها منفردًة؛ ألّنه إذا ُسئل عن كّل واحٍد من آحاد اليشء 

صّح أن جُياب بواحٍد)2(.

آحاد  أّن  يدّل عىل  أّنه  اليشء  آحاد  كمية  الداللة عىل  من  املفهوم  وأقول: 
ذلك اليشء كم هي، وال شّك أّنه إّنام يدّل عىل ذلك ما فوق الواحد، فاحلّق يف 

/63و/ التعريف ما ذكرنا.

ثّم اعلم أّن ألسامء العدد أصوالً، وهي اثنتا عرشة كلمة: )واحد(، )اثنان( 
إىل )عرشة(، و)مئة(، و)ألف(، والباقي مرّكبات منها.

التاء،  ُيلحق  للمؤنث  )الثالث(  إىل  )الواحد(  من  أّن  ُيعلم  أن  وجيب 
وللمذكر ال ُيلحق، تقول: )واحد(، و)واحدة(، و)اثنان(، و)اثنتان(، و)امرؤ(، 

و)امرآن(، و)امرأة( و)امرأتان(. ومن )الثالث( إىل )العرشة( بالعكس.

وإّنام ُفعل ذلك؛ ألّن العدد فرع املعدود، واملعدود إذا كان للمذكر مل تلحق 
األصل،  حكم  عكس  حكم  للفرع  فُأعطي  حلقته،  للمؤنث  كان  وإذا  التاء،  به 

للفرق بينهام. هذا هو الوجه الوجيه)3(.

وقيل)4(: ألّن املذكر أسبق من املؤنث، فروعي، ولوحظ أوالً حاله، فُأعطي 

)1( املجيب اجلامي»منه«. 
)2( الفوائد الضيائية: 155/2.

به.  املصنف، فكأّنه خاص  ما ذكره  بينها  املسألة، ومل يكن  أربعة وجوه هلذه  األنباري  ابن  )3( ذكر 
ينظر: أرسار العربية: 218. 

)4( القائل اجلامي»منه«. 



......................................................................  موضح أرسار النحو  402

التاء، فبقي املؤنث بال تاء)1(. وأقول: ال خيفى سامجة هذا الوجه وُقبحه.

كان  فان  للمؤنث،  )العرشة(  مع  العرشة  حتت  ما  ُرّكب  إذا  أّنه  اعلم  ثّم 
واحدًا أو اثنني حلقه والعرشة التاء)2(، وإن كان ثالثًا أو ما فوقه، مل تلحقه التاء)3(، 
ولكن تلحق العرشة، تقول: )أحد عرش رجاًل(، و)إحدى عرشة امرأًة(، و)ثالثة 

عرش رجاًل(، و)ثالث عرشة امرأة(.

فإن قلَت: لَِم تلحق العرشة التاء؟

قلُت: لئاّل ُينافر املؤنث منافرًة تامًة، فإّنه إذا كان لفظان صورة كليهام صورة 
املذكر، لناَفَر املؤنث منافرًة تامًة، فأتى بواحٍد ملحقًا به التاء، وبآخر غري ملحٍق.

فإن قلَت: مِلَ قّدم غري امللحق؟ 

قلُت: ألّنك قد عرفت أّن اإلحلاق عالمة التذكري، وعدمه عالمة التأنيث، 
فأتى أوالً بالعالمة ليعلم املخاطب أوالً حال املعدود. 

فائدة 
اعلم أّن مميز )ثالث( إىل )أحد عرش()4( مجٌع جمروٌر، ومميز /63ظ/ )أحد 

عرش( إىل )مئة()5( مفرٌد منصوٌب، ومميز )مئة( إىل غري النهاية مفرٌد جمروٌر. 

)1( الفوائد الضيائية: 156/2.
الواحد واالثنني ال  فيقال: )إحدى عرشة(، و)اثنتا عرشة(؛ ألّن  التأنيث،  يريد حلقه والعرشة   )2(
ينظر:  للتأنيث.  تتمّحض  ومل  الكلمة،  بدٌل من الم  إّنا  )اثنتني(  تاء  قيل يف  وقد  التاء.  تلحقهام 

الفوائد الضيائية: 156/2.
)3( يف »ك«: مل تلحق التاء به. 

)4( أي حتى )عرش( ألّن األصل يف )إىل( أن يكون ما بعدها خارجًا عن حكم ما قبلها.
)5( أي حتى )تسع وتسعني( ألّن األصل يف )إىل( أن يكون ما بعدها خارجًا عن حكم ما قبلها.
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التمييز. وأما مجع  الثاين فعىل  والثالث فلإلضافة، ونصب  األول  أما جّر 
الكثرة، واألول يف  العدد، فالثالث يف جانب  الثالث فألّنام طرفا  األول وإفراد 
جانب القّلة، فُأعطي القليل- وهو املفرد- الكثري، - وهو الثالث-، والكثري - 

وهو اجلمع- القليل، - وهو األول-، ليتعادال.

أّما إفراد الثاين، فألّن الكثرة ُتفهم من الصيغة، فال حاجة إىل مجع املميز. 

هذا، واعلم أّنه ال ُيذكر يف العدد واحٌد واثنان، بل ُيكتفى بتثنية)1( املعدود 
وتوحيده، يقال: )رجٌل( و)رجالن(.

فائدة أخرى
اعلم أّنه إذا كان املعدود مذكرًا من حيث اللفظ، مؤنثًا من حيث املعنى، 
أو بالعكس، جاز تذكري العدد وتأنيثه باالعتبارين. فاألول نحو: )الشخص( إذا 

ُأريد به مؤنث، والثاين مثل: )النفس(، إذا ُأريد به مذّكر.

خاتـمة 
اعلم أّنه قد ُيشتق من العدد اسم الفاعل، وهو يكون بمعنيني: 

من  األخري  العدد  بمعنى  )الثاين(  مثل  العدد،  من  مرتبته  بيان  أحدمها: 
)االثنني(، و)احلادي عرش( بمعنى العدد األخري من )أحد عرش(، وهبذا املعنى 

جيري يف الثاين إىل التاسع والتسعني.

اثنني(،  )ثالث  تقول:  العدد)2(،  العدد ذلك  أّنه يصرّي هذا  الثاين:  واملعنى 

)1( يف »ك«: )يكفي تثنية(. 
)2( يعني أّن اسم الفاعل من العدد، إذا أضيف إىل أنقص منه، يكون بمعنى امُلصرّي. وجيوز يف إعرابه 
املقتضب:  ينظر:  يليه.  ما  تنوينه ونصب  والثاين:  يليه،  ما  إىل  )فاعل(  إضافة  أحدمها:  وجهان، 
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أي: يصرّي االثنني ثالثة، وهبذا املعنى ال جيري إاّل إىل العارش.

املقصد الثاين: املعرفة والنكرة
املعرفة: ما وِضع ليشٍء معنٍي من حيث إّنه معنٌي)1(، والنكرة بخالفها)2(.

وأعرُف املعارف ضمري املتكّلم، ثّم املخاطب، ثّم الغائب، ثّم العلم، ثّم 
اسم اإلشارة، ثّم اسم املوصول، ثّم املعّرف بالالم، ثّم املضاف /64و/ إىل أحد 

ما ُذكر ُحكاًم)3(، ومرتبته بحسب مرتبة املضاف إليه)4(، ثّم املعرف بالنداء)5(.

فقد  بالنداء،  املضمرات، وأسامء اإلشارة، واملوصوالت)6(، واملعرف  أّما 

197/2، ورشح الريض عىل الكافية: 314/3، ورشح ابن عقيل: 77/4.
)1( مل يرد هبذا اللفظ، ويف الكافية: ما وضع ليشء بعينه. الكافية: 37. 

)2( سواء مل يوضع ملعني أصاًل كعلم اجلنس، أو وضع ملعني، ولكن ال من حيث إّنه معنٌي، بل من 
حيث اندراجه بحسب معنى مشرتك، كأسامء األجناس »منه«. 

)3( )حكام( ليس يف»ك«. 
ضمري  إىل  فاملضاف  املذكور،  الرتتيب  عىل  إليه  املضاف  بتفاوت  أصنافه  مراتب  تتفاوت  أي:   )4(

املتكلم أعرف، ثّم إىل ضمري املخاطب، وهكذا »منه سّلمه اهلل«.
)5(  ذهب الكوفيون إىل أّن االسم املبهم، نحو: )هذا( و)ذاك(، أعرف من االسم العلم، نحو: )زيد( 
و)عمرو(، وذهب البرصيون إىل أّن االسم العلم أعرف من االسم املبهم، واختلفوا يف مراتب 
املعارف، فالرتتيب الذي ذكره املصنف، يوافق مذهب سيبويه. وذهب أبو بكر بن الساج إىل 
أّن االسم املبهم أعرف املعارف، ثّم املضمر، ثّم العلم، ثّم املعرف بالم التعريف، ثّم املضاف. 
وعن أيب سعيد السريايف أّن أعرف املعارف االسم العلم، ثّم املضمر، ثّم املبهم، ثّم املعرف بالم 
التعريف، ثّم املضاف. ينظر: اإلنصاف: 707/2)مسألة 101(، وأرسار العربية: 346-345، 
ورشح املفصل: 56/3-57، ورشح الريض عىل الكافية: 311/2 و315، والفوائد الضيائية: 

.153/2
)6( يف »ك«: )وأسامء اإلشارات وأسامء املوصوالت(. 





405  ............................................................................ املعرفة والنكرة 

علمتها سالفًا)1(.

وأّما معرفة املعّرف بالالم، فموقوفٌة عىل معرفة أقسام الالم، فنقول: الالم 
قسامن: 

األول: الم اجلنس.

والثاين: الم العهد.

والم اجلنس تنقسم إىل قسمني: الم املاهية، والم االستغراق.

والم العهد أيضًا تنقسم إىل قسمني: الم العهد اخلارجي، والذهني.

فمحصل أقسام الالم أربعة)2(: 

األول: الم املاهية، وهي: ما وضع ملاهية مسّمى االسم الداخل عليه من 
حيث هي هي، مع قطع النظر عن األفراد)3(.

الثاين: الم االستغراق، وهي: ما وضع ليدّل عىل مجيع أفراد مسّمى االسم 
قاطبًة)4(. 

أّن املسّمى يشٌء  ليدّل عىل  العهد اخلارجي، وهي: ما وضع  الثالث: الم 

)1( ينظر: ص24، و30، و32.
املاهية استعملت جمازًا، فالالم احلقيقة ثالثة أقسام  إّنام هي الم  الذهني،  العهد  أّن الم  )2( وليعلم 

»منه«. 
)3( يريد هنا الم اجلنس التي ذكر النحاة أنا لتعريف حقيقة اجلنس وتعيني طبيعته، مع قطع النظر 
مدرٌك،  عاقٌل  أّنه  حقيقته  أي  ناطٌق(،  حيواٌن  )اإلنساُن  نحو:  وذلك  أفراده،  كّل  استغراق  عن 

وليس كلُّ إنساٍن كذلك. ينظر: اجلنى الداين: 194-195، ورشح ابن عقيل: 178/1.
نَساُن َضِعيفًا)]النساء/28[. أوضح املسالك: 179/1. )4( نحو قوله تعاىل: ( َوُخِلَق اإلِْ
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معلوٌم معنٌي يف اخلارج)1(.

الرابع: الم العهد الذهني، وهي ما وِضع ليدّل عىل أّن املسّمى يشٌء معلوٌم 
معنٌي يف الذهن)2(.

ثّم اعلم أّن املعّرف بالم اجلنس وأول العهدين ال شائبة للتنكري فيهام، ال 
يف الوضع، وال يف االستعامل)3(. 

وأّما املعرف بالم العهد الذهني، فهو وإن مل يكن فيه بحسب الوضع شائبة 
تنكري، ولكن ُيستعمل كثريًا بمعنى النكرة بحيث تساوى)4( هو والنكرة.

إذا عرفت هذا، فاعلم أّن أعرف املعارف املضمرات، وأعرف املضمرات 
ضمري املخاطب)5(؛ وذلك ألّنك قد عرفت سالفًا)6( أّن املضمر: ما وِضع ملتكّلم، 

أو خماطب، أو غائب قد سبق ذكره.

وال شّك أّن املتكّلم ليس فيه شائبة اشرتاك)7(، وأّما املخاطب فاّنه وإن كان 
قد يلتبس /64ظ/ بغريه، لكّن التباسه أقّل من التباس غريه.

ُسوَل)]املزمل/16[.رشح  إىَِل فِْرَعْوَن َرُسواًل* َفَعىَص فِْرَعْوُن الرَّ َأْرَسْلنَا  )1( نحو قوله تعاىل: (َكاَم 
ابن عقيل: 178/1.

ِس ُطًوى )]طه/12[. أوضح املسالك: 179/1. )2( نحو قوله تعاىل: ( إِنََّك بِاْلَواِد امْلَُقدَّ
بحسب  املاهية  الم  تنكري  املفتاح(  )رشح  يف  التفتازاين  الفاضل  أجاز  وقد  اجلمهور،  رأي  هذا   )3(

االستعامل »منه«. ينظر: خمترص املعاين: 55، واملطول/رشح تلخيص املفتاح: 205-203. 
)4( يف »ش« و»ك«: )ساوى(.

)5( تقدم يف ص 147: أّن أعرف املعارف ضمري املتكّلم، ثّم املخاطب. وجعل املخاطب هنا أعرف 
املعارف، لكون ضمري املتكّلم ليس فيه شائبة اشرتاك، كام يأيت الحقًا.

)6( تقدم يف أول هذا الباب، املبنيات من األسامء: املضمر ص24. 
)7( )اشرتاك( سقطت من »ش«. 
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ألفاٌظ كّلها يصلح ألن يرجع  الغائب؛ فألّنه قد تكون يف الكالم  أّما من 
إليه الضمري، ولو فرض أن ليس يف الكالم ألفاٌظ تصلح لذلك، فكثريًا ما يكون 

االسم مشرتكًا بني مسّميات شّتى.

من  أكثر  فيلتبس  مشرتكًا،  يكون  ما  كثريًا  العلم  فألّن  األعالم؛  من  وأّما 
التباس احلارض، فاّنه يمكن أن ُيفرض هلا)8( مسّميات متعّسة الضبط، بخالف 

املخاطب، وهو ظاهٌر.

وأّما من اسم اإلشارة؛ فألّن اسم اإلشارة لإلشارة إىل حمسوٍس، فكثريًا ما 
يشتبه املشار إليه لكثرة املحسوسات.

وأّما من أسامء املوصول؛ فألّن اسم املوصول تعريفه)9( باعتبار أّن صلته 
خمتّصٌة بيشٍء خاٍص، وكثريًا ما ال يكون كذلك.

وأّما من املعرف بالالم؛ فألّن الالم كثريًا ما يلتبس بأقسامه.

تعريف  بحسب  تعريفها  فألّن  األسامء؛  هذه  أحد  إىل  املضاف  من  وأّما 
املضاف إليه.

وأّما املخاطب واملنادى، فقد توّهم بعضهم)10( أن ال تفاوت بينهام، واحلّق 
، فإّن حرف النداء إّنام  أّن مرتبته)11( منحّطٌة عن مراتب اجلميع؛ ألّن تعريفه عريضٌّ

)8( أي يفرض لألعالم. 
)9( اعلم أّن تعريف املوصول عهدي ذهني، وقد عرفت أّن العهد الذهني كثريًا ما يقوم مقام النكرة، 
إذا  حيصل  فإّنام  له،  الثابت  التعريف  وأّما  البتة،  املخاطب  ضمري  كتعريف  ليس  التعريف  فهذا 

كانت صلته خمتصًة بأمٍر معنٍي خارجي »منه«. 
)10( البعض عصام الدين»منه«. ينظر: حاشية العصام عىل رشح املأل اجلامي: 197-196. 

)11( أي مرتبة املنادى. 
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وِضع لطلب اإلقبال، وهو يستلزم أن يكون املقبل معّينًا.

ويظهر من عبارة ابن احلاجب أّنه جعل مرتبة املنادى فوق مرتبة املضاف)1(، 
واحلّق ما ذكرنا، فتثّبت به، وُصم عن استامع غريه.

املقصد الثالث: املذكر واملؤنث
املؤنث: ما أحلق آخره تاء، أو ألف مقصورة، أو ممدودة، واملذكر بخالفه)2(. 
ومّلا كان التاء واأللف ملحقًا بآخر املؤنث، كان املذكر هو األصل؛ ألّن األصل 

بقاء االسم عىل حاله.

يف  يكون  أن  إّما  خيلو  ال  فإّنه  غريه،  أو  /65و/،  حقيقي  إّما  املؤنث  ثّم 
، وعىل الثاين غريه. مقابلته مذّكر من احليوان، أو ال، فعىل األول حقيقيٌّ

فاألول: مثل: )امرأة(، و)ناقة(؛ ألّن يف مقابلة األول )رجل(، ويف مقابلة 
الثاين )مجل(.

نحو:  فاألول  ال،  أم)3(  ظاهرًا  فيه  التأنيث  يكون  أن  إّما  خيلو  ال  والثاين: 
)ُظلمة(، والثاين مثل: )عني( و)عقرب(.

الفعل إىل االسم الظاهر املؤنث احلقيقي، بال فاصل بني  إذا ُأسند  أّنه  ثّم 
الفعل وذلك االسم، وجب تأنيث الفعل، وإذا ُأسند إىل الظاهر احلقيقي بفصٍل، 
أو إىل الظاهر غري)4( احلقيقي بفصٍل أو غريه، خترّي املتكلم بني التأنيث والتذكري، 

)1(  الكافية: 37.
)2(  مل يرد هبذا اللفظ، ويف الكافية: ما فيه عالمة التأنيث لفظًا أو تقديرًا. الكافية: 38.

)3( كذا، والظاهر: أو. 
)4( )غري(: ليس يف »ش«. 
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وأّما إذا ُأسند إىل الضمري الراجع إىل املؤنث، وجب التأنيث مطلقًا.

مثال األول: )قامت امرأٌة(.

مثال الثاين: )قامت يف الدار امرأٌة(، فيجوز )قام( أيضًا.

مثال الثالث: )طلعت الشمس(، فيجوز )طلع الشمس( أيضًا.

مثال الرابع: )امرأٌة قامْت(. 

مثال اخلامس: )الشمُس طلعْت(.

املقصد الرابع: املثنى)1(
وهو ما أحلق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة، ليداّل)2( 
عىل أّنه زائٌد عىل مسّمى ذلك االسم يشٌء آخر من جنسه، مثل: )الزيدان(، فإّنه 

أحلق آخره ألف ونون، ويداّلن عىل أّنه زائٌد عىل )زيٍد( زيٌد آخر.

وقد عّرفه بعضهم)3(: بأّنه صيغٌة مبنيٌة لالثنني)4(.

أّنام  عليهام  يصدق  فاّنه  و)َمْثَلث(،  بـ)ُثالث(  ينتقض  أّنه  عليه:  ويرد 
صيغتان موضوعتان لثالثة ثالثة، ويصدق عليهام أّنام اثنان)5(، فاحلّق ما ذكرنا.

أصله:  الزيدان(  )جاءين  قولك:  مثاًل  العطف،  التثنية  أصل  أّن  اعلم  ثّم 

)1(  ورد نحو ذلك يف الكافية: 39.
)2( يف»ك«: )ليدل(. 

)3( البعض صاحب أرسار العربية »منه«. 
)4( أرسار العربية: 47. وفيه: صيغة مبنية للداللة عىل االثنني. 

)5( كذا، ولعّله يريد أّن كاّل من ُثالث وَمْثَلث يدّل عىل ثالثة ثالثة، ويصدق عليهام بأنام صيغتان 
موضوعتان ملزدوجني؛ ألّنام معدوالن عن العدد املكّرر مّرتني للتوكيد)أي َثالثة َثالثة(.   
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كقول  مقامه،  املعطوَف  املضطرُّ  /65ظ/  ُيقيم  ولذلك  وزيٌد(،  زيٌد  )جاءين 
الشاعر: ]الرجز[

َلْيٌث وَلْيٌث يِف َمـَحلٍّ َضنِْك           كاِلُهـمـا ُذو أَنٍف وحَمِْك )1(

فإّنه لو قال بدل ليث وليث )ليثان( الختّل الوزن؛ فلذلك أتى بالعطف 
بدل التثنيه. إذا عرفت هذا، فاعلم أّن االسم الذي ُيراد تثنيته، ال خيلو إّما أن ال 
يكون يف آخره ألف ال مقصورة وال ممدودة، أو يكون يف آخره ألف مقصورة أو 

ألف ممدودة)2(، فان مل يكن يف آخره  ألف  أصاًل، ُثنّي بال تغيري.

وإن كان يف آخره ألف مقصورة، فال خيلو إّما أن تكون ألفه منقلبة عن واو، 
أو عن ياء، أو أصلية، أو للتأنيث، أو لإلحلاق، أو للتكثري، أو جمهولة األصل. 

وعىل التقادير إّما أن  يكون االسم ثالثيًا، أم ال.

فإن كانت األلف منقلبة عن الواو، وكان االسم ثالثيًا، فُيشرتط يف تثنيته 

احلنفي، ويف  بن مالك  الشجري يف األمايل: 487/2 إىل جحدر  ابن  فنسبه  نسبته،  اختلف يف   )1(
لسان العرب: 420/10- درك - جحدر بن مالك احلنظيل. وهو شاعر من أهل الياممة، كان 
بطاًل شجاعًا فاتكًا، ظفر به احلجاج بن يوسف، فألقاه إىل األسد، فقال هذا البيت مع أبياٍت أخر 
حني واجه األسد، فقتله جحدر. ونسب الشعر والقصة نفسها إىل جحدر بن ربيعة العكيل يف 

التذكرة احلمدونية 486/2، وتاريخ دمشق: 149/12، واملستطرف: 365.
ونسب يف خزانة األدب: 7/ 462 إىل واثلة بن األسقع ، وهو صحايب من أهل الصّفة، قاله يف 
وقعة مرج الروم، حني اشتبك مع أحد البطارقة الروم، قال البغدادي: »وقعة مرج الروم كانت 
بعد سنة مخس عرشة من اهلجرة بعد فتح الشام...، فال شّك أّن واثلة أقدم من جحدر، ويكون 

جحدر قد أخذ الشعر من واثلة وزاده«.
 ،41/2 واملقرب:   ،48 العربية:  وأرسار   ،14/1 الشجري:  ابن  أمايل  يف  منسوب  غري  وهو 
الضيق،  نْك:  والضَّ  .350/3 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،137/1 الزجاجي:  مجل  ورشح 

وامَلْحك: اللَّجاج.
)2( زاد يف »ك«: )فإن مل تكن يف آخره ألف مقصورة أو ألف ممدودة(. 
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أن ُتقلب األلف واوًا، وفيام عدا ذلك ُقلبت ياًء، وقد حُتذف إن كان االسم رباعيًا، 
واأللف زائدة.

منقلبًة عن  أن تكون  إّما  فاهلمزة ال ختلو  ألف ممدودة،  وإن كان يف آخره 
ألف التأنيث، أو أصلية، أو زائدًة لإلحلاق، أو منقلبًة عن واو أو ياء؛ فان كانت 
للتأنيث ُقلبت يف التثنية - عىل األشهر- واوًا، وإن كانت أصليًة كانت ثابتًة، وإن 
كانت زائدًة لإلحلاق، أو منقلبًة عن واو أو ياء، جاز فيه إبقاؤها عىل حاهلا، وقلبها 

واوًا، فقد علم بذلك أّن أقسام املثنى هبذا التقسيم اثنا عرش قساًم: 

األول: ما ال ألف يف آخره.

الثاين: ما يف آخره ألٌف مقصورٌة منقلبٌة عن واو /66و/.

الثالث: ما يف آخره ألٌف مقصورٌة منقلبٌة عن ياء.

الرابع: ما يف آخره ألٌف مقصورٌة أصليٌة.

اخلامس: ما يف آخره ألٌف مقصورٌة زائدٌة لإلحلاق.

السادس: ما يف آخره ألٌف زائدٌة للتكثري.

السابع: ما فيه ألٌف مقصورٌة جمهولُة األصل.

الثامن: ما يف آخره ألٌف ممدودٌة، مهزهتا منقلبٌة عن ألف التأنيث.

التاسع: ما يف آخره ألٌف ممدودٌة، مهزهتا أصليٌة. 

العارش: ما يف آخره ألٌف ممدودٌة، مهزهتا زائدٌة لإلحلاق.

احلادي عرش: ما يف آخره ألٌف ممدودٌة، مهزهتا منقلبٌة عن الواو.

الثاين عرش: ما يف آخره ألٌف ممدودٌة، مهزهتا منقلبٌة عن الياء.
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مثال األول: )زيد(. 

مثال الثاين: )الَعصا(. 

حى(.  مثال الثالث: )الرَّ

مثال الرابع: )متى(، و)عىل(، و)إىل( )1(. 

مثال اخلامس: )األْرطى( )2(. 

مثال السادس: )الَقَبْعَثَرى( )3(.

مثال السابع: )اخلَسا( )4(.

)1( )عىل( و)إىل( حرفان ال جيوز تثنيتهام إالّ إذا سّمي هبام، أّما )متى( فقيل يف تثنيتها: )متيان(، إذا 
ركن  وذكر   .299/4 املسالك:  وأوضح   ،230 املفصل:  ينظر:  ُأميلت.  وقد  مبدلة  غري  كانت 
ولدى.  بإىل  مسّمى  يف  ولدوان،  إلوان،  فتقول:  واوًا،  قلبت  مُتل  مل  إذا  أّنه  االسرتابادي  الدين 

البسيط يف رشح الكافية: 241/2. 
)2( األْرطى: شجٌر من شجر الرمل. قال املربد: »أرطى: ملحق بـ)جعفر(، وليست ألفه للتأنيث. 
أال ترى أنك تقول يف الواحدة: )أرطاة(؟ فلو كانت األلف للتأنيث، مل تدخل عليها هاء التأنيث؛ 

ألّنه ال يدخل تأنيٌث عىل تأنيٍث«. املقتضب: 257/2، وينظر: الصحاح - أرط- 1114/3. 
الريض  ذكر  املهزول.  الفصيُل  َأيضًا:  والَقَبْعَثَرى  َقَبْعَثراٌة،  واأُلنثى:  العظيم،  اجلمل  الَقَبْعَثَرى:   )3(
يف  الزوائد  اأِللفات  من  قسم  قبعثرى  »ألِف  جني:  ابن  وقال  فقط،  البنية  لتكثري  زائدة  ألفه  أّن 
أواخر الكلم ثالٌث ال للتأنيث وال لإلحلاق«. اخلصائص: 320/1. وينظر: اللباب يف علل البناء 
قبعثر-  العرب-  ولسان   ،42/2 الشافية:  عىل  الريض  ورشح  و227،   225/2 واإلعراب: 

.73/5
ُيْلِحقها بباب )َفتًى(،  الَفْرد...العرب تقول للزوج )َزَكا(، وللَفْرد )َخَسا(، ومنهم من  )4(  اخَلَسا: 
ي: الم )اخلَسا(  ومنهم من يلحقها بباب )ُزَفَر(، ومنهم من يلحقها بباب )َسْكَرى(...قال ابن َبرِّ
 - خسا  العرب-  لسان  لَِزكًا.  إِتباعًا  )َخسًا(  مهزة  ترك  وإِّنام  ُيقاِمُر،  خُياِسُئ:  هو  يقال:  مهزة، 

.227/14
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مثال الثامن: )مَحراء( )1(. 

مثال التاسع: )قّراء( )2(. 

مثال العارش: )الِعلباء( )3(. 

مثال احلادي عرش: )الِكساء(. 

داء(. مثال الثاين عرش: )الرِّ

فائدة
اعلم أّنه جيب حذف نون التثنية عند اإلضافة، تقول: )ضاربا أو ضاريَب 
ونون  التثنية،  ونون  التنوين،  أربعة:  االسم  متامية  عالمة  أّن  ذلك:  وجه  زيٍد(. 

اجلمع، واإلضافة.

وال خَيفى أّن االسم التاّم ال يّتصل باسٍم آخر بحيث يمتزجان ويصريان 
االسم  ومتامية  برأسه،  ِحدة  عىل  اساًم  يكون  أن  جيب  بل  ُحكاًم،  واحدًا  اساًم 
باإلضافة إّنام هي بامتزاج)4( املضاف باملضاف إليه، فيجب أن ال يكون املضاف 
باملضاف  وامتزاجه  اإلضافة  لتصّح  متاميته،  عالمة  عىل  مشتماًل  اإلضافة  حني 
التاممية، فيجب جتريد االسم من نون  التثنية من عالمات  إليه، /66ظ/ ونون 

وَصْحَراَء،  َراَء،  مَحْ نحو:  فأكثَر؛  أصوٍل  بثالثة  مسبوقٌة  ألٌف  وقبلها  آخرًا،  اهلمزة  وقعت  إذا   )1(
ا تكون ُمبدلًة من ألف التأنيث. ينظر: رس صناعة اإلعراب: 85-84/1. وعاشوراَء، فإنَّ

اُء: املتنّسك، وقد يكون مجع )قارئ(. ورجل َقّراء: َحَسن القراءة. ينظر: خمتار الصحاح- )2( الُقرَّ
قرأ-: 560، لسان العرب-قرأ-128/1.

فيها، إلحلاقها  زائدة  بياء  أّن أصلها: علباي،  ابن هشام  اْلُعنُق، ذكر  ة يف  امْلُْمَتدَّ اْلَعَصَبة  الِعْلَباُء:   )3(
بـ)قرطاس(. ينظر: أوضح املسالك: 301/4، واملصباح املنري- علب -: 425/2.

)4(   يف»ك«: )امتزاج(. 
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التثنية، وهو املطلوب.

 واعلم أّنه قد حُتذف نون التثنية بغري إضافة، قال الشاعر)1(:     ] الطويل[

ا َدٌم، والَقْتُل باحُلرِّ َأْجَدُر )2(  ـا إسـاٌر وِمنَّـٌة          وإمَّ ُهـمـا ُخطَّتـا إمَّ

املقصد اخلامس: يف املجموع 
وهو االسم الذي ُغرّي فيه تغيرٌي)3( إما بزيادٍة أو نقيصٍة أو كٍس، ليدل ذلك 

)1( وهو تأّبط رّشًا، واسمه ثابت بن جابر الفهمي، أبو زهري، من مرض، شاعر عّداء، من فّتاك العرب 
يف اجلاهلية، من أهل هتامة، مات مقتوالً نحو سنة )80( قبل اهلجرة، وسّمي تأّبط رشًا؛ ألّنه أخذ 
ُأّمه عنه، فقالت: تأّبط رشًا وخرج. وقيل: ألّنه كان  سيفًا أو سكينًا حتت إبطه وخرج، فسئلت 
يتأّبط أشياء خميفة كاألفاعي والغول والسالح وغريها. ينظر: أسامء املغتالني: ضمن اجلزء الثاين 
من نوادر املخطوطات: 215، والشعر والشعراء: 1/ 301، واألغاين: 21/ 138، واألعالم: 

.97 /2
)2( البيت يف ديوانه: 89، وروايته فيه: 

ا َدٌم، والَقْتُل بامَلرِء َأْجَدُر ــا فِداٌء وِمنٌَّة           وإمَّ لُكم َخصلٌة إمَّ
وعىل وفق هذه الرواية، ال شاهد فيه عىل مسألة حذف نون املثنى اضطرارًا، وورد البيت منسوبًا 
إليه يف األغاين: 151/21، والصحاح: - خطط -1123/3، ورشح ديوان احلامسة: 79/1، 

وخزانة األدب: 499/7.
ورصف   ،358/3 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،405/2 اخلصائص:  يف  منسوب  غري  وهو 

املباين: 342، ومغني اللبيب: 501/6 و727، ورشح األشموين: 513/3.
ا إساٌر...(، برفع )إسار( و)منّة( بدالً من )خّطتا(، وحذف النون   الشاهد فيه: قوله: )مُها ُخطَّتا إمَّ
للتخفيف أو الرضورة؛ وأّن األصل: )مها خطتان(. ويروى البيت بجّر )إسار( و)منّة( و)دم(، 
بقوله:  )إساٍر(،  إليه، وهو  واملضاف  )ُخطتا(،  قوله:  املضاف وهو  بني  الفصل  وفيه شاهد عىل 
)إّما(، وحذفت نون املثنى لإلضافة. ينظر: اخلصائص: 405/2، ورشح الريض عىل الكافية: 

358/3، ومغني اللبيب: 501/6.
)3( يف»ش«: )عرب فيه تعبري(، والتصويب من»ك«. 
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التغيري)1( عىل أّن املراد ثالثة أو أكثر من جنس الواحد)2(. 

. والصحيح قسامن: مجع مذكر، ومجع  واعلم أّنه قسامن: صحيٌح، وُمكّسٌ
مؤنث. واملكّس أيضًا قسامن: مجع قّلٍة، ومجع َكثرٍة.

الرفع واٌو ونون، ويف حالة  فيه يف حالة  ُيزاد  املذّكر فهو أن  أّما الصحيح 
النصب واجلر ياٌء مكسوٌر ما قبلها ونون، ليدّل بتلك الزيادة عىل أّن مع الواحد 

اثنني أو أكثر من جنسه)3(.

واعلم أّن هلذا اجلمع، إن كان واحده اساًم، ثالثة رشوط: 

األول: أن يكون واحده مذكرًا. 

الثاين: أن يكون عاقاًل. 

الثالث: أن يكون َعَلاًم. 

اجلامع هلذه  اجلموع، واالسم  اجلمع أرشف  أّن هذا  هبا:  االشرتاط  وجه 
الرشائط أرشف األسامء، فُأعطي األرشف األرشف.

وأّما إذا كان واحده صفًة فرشوطه)4( أربعة: 

األول: أن ال يكون بحيث يكون مذكره عىل وزن )أفعل(، ومؤنثه عىل   
وزن )فعالء( نحو: )أمحر- محراء(.

عىل  ومؤنثه  )فعالن(،  عىل  مذكره  يكون  بحيث  يكون  ال  أن  والثاين: 

)1( يف»ش«: )التعبري(، والتصويب من»ك«. 
)2( مل أجده هبذا اللفظ. 

)3( ورد بمعناه يف الكافية: 39. 
)4( يف»ش«: )فرشطه(. 
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)فعىل(، نحو: )سكران- سكرى(.

والثالث: أن ال يكون بحيث يكون مذكره ومؤنثه متساويني، وهو )فعيل( 
بمعنى )مفعول(، و)فعول(، نحو: )جريح(، و)صبور(.

والرابع: أن ال يكون حمىّلً بالتاء، نحو: )عاّلمة(.

و)أفعل(  /67و/،  فعالء(  )أفعل-  بني  الفرق  باألول:  االشرتاط  وجه 
)أفعل-  دون  أعطيه  وإّنام  )أفضلون(،  فيقال:  جيمع،  األخري  فإّن  التفضيل، 

فعالء(؛ ألّنه أرشف منه)1(، فُأعطي األرشف)2(.

ووجه االشرتاط بالثاين: الفرق بني )فعالن- فعىل(، و)فعالن- فعالنة(، 
إذ يقال: )ندمانون( مجع )ندمان- ندمانة(، وإّنام ُفعل كذلك دون عكسه؛ ألّن 
)فعالن- فعالنة( أصٌل بالنسبة إىل )فعالن- فعىل( من حيث الفرق بني املذكر 

واملؤنث، فُأعطي األصل من اجلموع.

ووجه االشرتاط بالثالث: أّنه مّلا كان املذكر واملؤنث فيهام متساويني، حتّروا 
أن يكون مجعها أيضًا مجعًا واحدًا، وهو نحو: )جرحى( يف )جريح(، و)مرىض( 

يف )مريض(، )وصربى( يف )صبور(؛ لئال يلزم الرتجيح بال مرّجٍح.

كان  ُذكرت  وإن  التبس،  التاء  ُحذفت  إن  أّنه  بالرابع:  االشرتاط  ووجه 
اجتامعها مع مجع املذكر مكروهًا.

حني  املضمومة  والتاء  األلف  يلحقه  الذي  فهو  املؤنث  الصحيح  وأّما 
الرفع، واملكسورة  حني النصب واجلّر)3(.

)1( الحتامله زيادة املعنى»منه«. 
)2( يف»ك«: )فأعطي األرشف األرشف(. 

)3( ورد نحوه يف التعريفات: 40. 
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والذي يقصد مجعه هبذا اجلمع عىل ثالثة أقسام: 

األول: الصفة التي هلا مذكٌر، نحو: )مسلامت(.

والثاين: الصفة التي ليس هلا مذكٌر، كـ)حائضة()1(.

والثالث: االسم، نحو: )هند(. 

الفرع  بالواو والنون، وإاّل لزم ترجيح  إذا مُجع مذكره  إّنام جيمع  فاألول: 
عىل األصل، حيث جيمع املؤنث الذي هو فرع باجلمع الصحيح دون املذكر. 

والثاين: يشرتط مجعه بأن يكون حمىّلً بالتاء، لئاّل يلتبس غري املحىّل باملحىّل، 
فال جيوز )حائضات( إاّل يف مجع )حائضة( ال )حائض( )2(. 

)1( الصفات التي ليس هلا مذكر، فيها عدة مذاهب للنحويني، يرتتب عليها فهم ما يأيت من وجه 
إّنام حذفت من نحو: )حائض(  التأنيث،  أّن عالمة  إىل  الكوفيون  فقد ذهب  املصنف؛  اشرتاط 

و)حامل(؛ الختصاص املؤنث هبا، وعدم اشرتاكه مع املذكر.
التأنيث؛ ألّنم أجروها عىل النسب، ومل جيروها عىل  وذهب اخلليل إىل أّنه حذفت منها عالمة 
الفعل، فقوهلم: )حائض( و)حامل( يف معنى )ذات حيض ومحل(، كام يقال: )رجل دارع(، يف 
(، وإذا أجريت عىل الفعل قيل: )حائضة( و)حاملة(، وتقول: )هي حائضٌة غدًا(. معنى )درعيٌّ

وذهب سيبويه إىل أّنم حذفوا عالمة التأنيث من نحو: )امرأٌة حائٌض(؛ ألّنه صفة يشء، واليشء 
مذكر، فكأّنم قالوا: )هذا يشء حائٌض(، ثّم وصفوا به املؤنث، كام وصفوا املذكر باملؤنث، فقالوا: 
)رجٌل َرَبَعة(. وإّنام يكون ذلك يف الصفة الثابتة، فأّما احلادثة فال بّد هلا من عالمة التأنيث، تقول: 
)حائضة وطالقة اآلن أو غدًا(. ينظر: الكتاب: 237/2، و383-384، واملقتضب: 164/3، 

واملفصل: 249، واإلنصاف: 758/2-759)مسألة111(، ورشح املفصل: 100/5.
)2( مراده أّنه يقال يف مجع حائضة )حائضات(، فلو قيل يف مجع حائض )حائضات( لزم االلتباس. 
قال الريض: »إّن ذا التاء فيه معنى احلدوث الذي هو معنى الفعل، وفعل املؤنث يلحقه ضمري 
مجع املؤنث، نحو: )يرضبن(، فأحلق ذو التاء أيضًا، عالمة مجع املؤنث، أي: األلف والتاء. وأّما 
املجرد، فلم يكن فيه معنى الفعل، فلم جيِر جمراه، يف حلاق عالمة مجع املؤنث إّياه، بل مُجع مَجع 

التكسري، نحو: حوائض، وحّيض، وطوالق، ومطافل«. رشح الريض عىل الكافية: 389/3.
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والثالث: ال يشرتط فيه رشٌط، بل جيوز مطلقًا، إاّل ما كانت تاؤه مقدرًة)1(، 
فاّن مجعه /67ظ/ مقصوٌر عىل السامع.

وأّما مجع التكسري، فهو الذي كّس بناء مفرده بحيث مل تبق حروفه األصلية 
باقية ملتئمة، كام كانت أوالً، بل زيد بني حروفه حرٌف، أو نقص منهام حرٌف)2(. 

وأّما مجع القّلة، فهو الذي يدّل وضعًا عىل )ثالثة( إىل )أحد عرش()3(، وله 
أربع صيغ مكّسات، ومجع الصحيح كّله)4(، والصيغ هذه: 

)أْفُعل( نحو: )أْفُلس( يف مجع )َفْلس(.

و)أْفِعلة( نحو: )أْرِغفه( مجع )َرغيف(.

و)فِْعلة( بكس الفاء وسكون العني، نحو: )ِغْلمة( مجع )ُغالم(.

و)أفعال( نحو: )أفراس( يف مجع )َفَرس(.

 وأّما مجع الكثرة فهو الذي يدّل عىل )أحد عرش( إىل ما الناية له)5(، وال 
صيغة مضبوطة له، بل له صيٌغ أكثريٌة، قد بّينت يف علم الرصف.

 فإن قلَت: قد رشطت يف اجلمع الصحيح للمذكر ما رشطت، وهي غري 

)1( أي غري ظاهرة يف اللفظ، سواء أكان املؤنث حقيقيًا، نحو: )سعاد( و)زينب(، أم غري حقيقي، 
نحو: )دار( و)نار( و)نعل( و)قدم(، وغريها من املؤنثات السامعية. 

)2( مل أجده هبذا اللفظ. 
)3( أي حتى )عرش( ألّن األصل يف )إىل( أن يكون ما بعدها خارجًا عن حكم ما قبلها. وهذا احلّد 

ورد بعناه يف املفصل: 235، والتعريفات: 105.
)4( استظهر الريض تبعًا البن خروف أّن مجعي التصحيح ملطلق اجلمع، من غري نظٍر إىل قّلٍة أو كثرٍة، 

فيصلحان هلام. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 397/3.
)5( ورد نحوه يف الفوائد الضيائية: 187/2.
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مطردٍة يف نحو: )ِسنون(، و)أَرُضون(، و)َمنُون( )1(، و)الَّذون(.

القياس،  فبمعنى خمالفة  األّوالن  أّما  فهي شاّذٌة،  األول  الثالثة  أّما  قلُت: 
الكالم)3(  يف  القّلة  ومعنى  فبمعناه)2(،  الثالث  وأّما  االستعامل،  كثريي  كانا  وإن 

أيضًا.

وأّما الرابع، فهو ليس مجعًا، وإّنام وضع عىل صيغٍة شبيهٍة بصيغة اجلمع)4(. 

فائدة
اعلم أّن نون اجلمع املذّكر الصحيح جيب حذفها يف اإلضافة، والوجه ما 

ُذكر)5( يف وجوب حذف نون التثنية حني اإلضافة.

)1( تثنى )َمن( االستفهامية وجُتمع، لُتحكى هبا اأَلعالم والُكنَى والنكرات، فإذا ُكنَْت ُمْسَتْفِهاًم َعْن 
؟(، كام تقول: )أيَّنْي؟(، و)َأَتايِن َرُجالن(، فتقول:  َنِكرة، تقول: )َرَأْيُت َرُجَلني(. فتقول: )َمننَْيِ
كام  )َمننَِي؟(  فتقول:  ِرَجاالً(،  )رأيُت  ُقلَت:  وإذا  )َمنُون؟(،  َفَتُقول:  رَجاٌل(،  و)أَتاين  )َمنَاِن؟( 
عىل  الريض  ورشح   ،394/2 النحو:  يف  واألصول   ،408/2 الكتاب:  ينظر:  نَي(.  )أيِّ تقول: 

الكافية: 71/3، ولسان العرب: -منن -415/13.
)2( أي بمعنى خمالفة القياس أيضًا، وقد حكم بشذوذ هذه األلفاظ، ملخالفة القياس يف انتفاء الرشوط 
سنة،  مجع  فالسنون:  الواحد،  بناء  سالمة  وعدم  صفًة،  أو  علاًم  كونا  وعدم  والعقل،  كالتذكري 
ومنون  مؤنث،  جامد  جنس  اسم  وأرض:  أرض،  مجع  وأرضون:  مؤنث،  جنس  اسم  والسنة: 
ليست علاًم وال صفًة، ويلحق به أيضًا: ألفاظ العقود، وأهلون، وعاملون، وأولو، وعّليون، وكّل 
اسم ثالثي، حذفت المه، وعّوض عنها هاء التأنيث، ومل يكّس، نحو: مئة ومئني، وِعزة- أي 
فرقة - وِعِزين، وُثَبة - أي مجاعة - وُثبنِي. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 378/3، ورشح ابن 

عقيل: 63/1.
)3( لعله يريد أنّا قليلة االستعامل يف الكالم.

)4( اّلذون: لغٌة منسوبٌة إىل ُهَذْيل أو ُعَقْيل، يرفعون )الذين( بالواو. ينظر: أوضح املسالك: 143/1.
)5( تقدم آنفًا يف املقصد الرابع: املثنى ص155.
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قيل: وقد حُتذف نونه يف غري اإلضافة متّسكًا بقوله:                   ]املنسح[
احلافظو عورة العشريِة ال           يأتيهُم من ورائهْم َنَطُف)1(

وأقول: هذا إّنام يتّم لو كان )عورة( يف الشعر منصوبًا عىل املفعولية السم 
)2(، بل جيوز أن جُيّر عىل اإلضافة عىل ما اخرتناه من جواز  الفاعل، وهو غري متعنّيٍ

)الضارب زيٍد( باإلضافة، عىل ما ذهب إليه الفّراء)3(/68و/.

الثامن من  البيت  اخلزرجي، وهو  القيس  امرئ  بن  لعمرو  أّنه  ويظهر  نسبته،  البيت خمتلٌف يف   )1(
قصيدة تقع يف )17( بيتًا، يف مجهرة أشعار العرب: 531، وينظر: رشح أدب الكاتب للجواليقي: 
يف  سيبويه  ونسبه   .272  /4 األدب:  وخزانة   ،363  /9  - وكف   - العرب:  ولسان   ،271
الكتاب: 186/1 و202 لرجٍل من األنصار. ونسبه ابن قتيبة يف أدب الكاتب: 250 لقيس بن 

اخلطيم، والبيت مطلع قصيدة يف ملحقات ديوانه: ص81.
صناعة  ورس  و569/12،  الطربي21/1  وتفسري   ،145  /4 املقتضب:  يف  منسوب  غري  وهو 

اإلعراب: 2/ 538، ورشح الريض عىل الكافية: 2/ 233، و12/3.
بدل  َوَكف،  ويروى:  والريبة،  العيب  والنََّطف:  العدو.  مأتى  منه  خياف  الذي  املكان  العورة: 

َنَطف، والَوَكف: العيب والنقص. ينظر: خزانة األدب: 4/ 274.
)2( إن كان اسم الفاعل املحىل بالالم، مثنًى أو جمموعًا بالواو والنون، فيحتمل عند سيبويه أن يكون 
ما بعده جمرورًا باإلضافة، أو منصوبًا، ويف النصب حتذف نونه ختفيفًا، لطول االسم، كام يف قوله: 
إعامل  النون مع  ليس بحسن، ألّن حذف  النصب  الساج  ابن  العشريِة(. وعّد  )احلافظو عورَة 

اسم الفاعل قبيٌح.
وذكر الرماين واملربد، يف أحد قوليه، والزخمرشي أّن الضمري بعد ذي الالم مفردًا كان، أو مثنًى، أو 
جمموعًا، جمروٌر باإلضافة ال غري. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 233/2، وأوضح املسالك: 
 /4 األدب:  وخزانة   ،47/3 عقيل:  ابن  ورشح   ،201 الذهب:  شذور  ورشح   101-96/3

.272
عىل  الريض  ورشح   ،115 واملفصل:   ،14/2 النحو:  يف  األصول  وينظر:  ص114،  يف  تقدم   )3(
املسالك:  وأوضح  و564،   201 الذهب:  شذور  ورشح  و227و395،   218/2 الكافية: 

99/3 و353، ورشح األشموين: 416/4. 
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املقصد السادس: يف املصدر
وهو اسم ملعنى قائم بغريه ُيشتّق منه الفعل)1(.

واعلم أّن من املصادر ما هو مقصوٌر عىل السامع، ومنها ما قد ُبنّي له قانون، 
فال حيتاج إىل السامع.

فاألول: هو مصادر األفعال الثالثية)2(، وقد ُحرِص ما ُسِمع منها يف اثنني 
وثالثني، عىل ما قاله سيبويه)3(.

مصدره  )َفْعَلَل(  أّن  ُقّرر  قد  فإّنه  الثالثي،  غري  يف  القيايس  أعني  والثاين: 

)1( ورد ما يقرب منه يف الفوائد الضيائية: 188/2.
مصادر  أّن  سيبويه  كتاب  من  ويبدو  سامعي،  الثالثي  الفعل  من  املصدر  أّن  احلاجب  ابن  ذكر   )2(
بالسامع، ويتابع ذلك ابن مالك.  األفعال الثالثية بعضها قياسية مطردة، وبعضها ال ُيعرف إالّ 
ب(،  نحو: )رَضْ )َفْعل(،  متعديًا، ومصدره عىل وزن  ما كان  منها  أّن األصل  يعيش  ابن  ويرى 
وعليه مدار الباب، وما عداه ليس بأصل، الختالفه، وطريقته أن حيفظ حفظًا. ينظر: الكتاب: 
التسهيل: 470/3، رشح الريض  5/4-37، ورشح املفصل: 47/6، والكافية: 40، ورشح 

عىل الكافية: 400/3، ورشح ابن عقيل: 123/3، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: 211.
)3( ذكر الزخمرشي أّن أبنية املصدر يف الثالثي املجرد كثريٌة خمتلفٌة، يرتقي ما ذكره سيبويه منها إىل 
اثنني وثالثني بناًء، وهي: 1- َفْعل، نحو: َقْتل.2- فِْعل، نحو: فِْسق.3- ُفْعل، نحو: ُشْغل.4- 
َفْعَلة، نحو: َرمْحَة.5- فِْعلة، نحو: نِْشدة.6- ُفعلة، نحو: ُكْدرة.7- َفْعىل، نحو: َدْعوى.8- فِْعىِل، 
نحو: ِذْكرى.9- ُفْعىل، نحو: ُبرْشى.10- َفْعالن، نحو: َلّيان.11- فِْعالن، نحو: ِحْرمان.12- 
نحو:  َفِعل،  َطَلب.15-  نحو:  َفَعل،  َنَزوان.14-  نحو:  َفَعالن،  ُغْفران.13-  نحو:  ُفعالن، 
َخنِق.16- فَِعل، نحو: ِصَغر.17- ُفَعل، نحو: ُهدى.18- َفَعَلة، نحو: َغَلَبة.19- َفِعَلة، نحو: 
اف.22- ُفَعال، نحو: ُسَؤال.23- َفَعاَلة،  َقة.20- َفَعال، نحو: َذَهاب.21- فَِعال، نحو: رِصَ رَسِ
نحو: َزَهاَدة.24- فَِعالة، نحو: ِدَراَية.25- ُفُعول، نحو: ُدُخول.26- َفُعول، نحو: َقُبول.27- 
َفِعيل، نحو: َوِجيف.28- ُفُعولة، نحو: ُصُهوَبة.29- َمْفَعل، نحو: َمْدَخل.30- َمْفِعل، نحو: 
َمْرِجع.31- وَمْفَعلة، نحو: َمْسعاة.32- وَمْفِعلة، نحو: حَمِْمدة. املفصل: 275. وينظر: الكتاب: 

5/4-37، ورشح املفصل: 43/6، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: 217-211.
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)َفْعَلَلة( و)فِْعالل( الغري. و)استفعل( مصدره )االستفعال( إىل غري ذلك ممّا هو 
معلوٌم من الرصف)1(.

كان  وإذا  ال،  أو  مطلقًا  مفعوالً  يكون  أن  إّما  خيلو  ال  املصدر  أّن  واعلم 
مفعوالً مطلقًا مل خيُل إّما أن يكون فعله مذكورًا، أو ال، بل هو بدٌل من فعله.

فعله  كان  فان  فعله،  يعمل  كام  مطلقًا،  عمل  مطلقًا  مفعوالً  يكن  مل  فإن 
أيضًا كذلك.  إىل مفعوٍل كان هو  متعديًا  كان  أيضًا الزمًا، وإن  الزمًا، كان هو 

وكذلك إن كان فعله متعديًا إىل اثنني أو ثالثة، كان هو أيضًا كذلك.

بعده-  الواقع  االسم  كان  فعله،  معه  مذكورًا  مطلقًا  مفعوالً  كان  وإن 
الصالح ألن يكون فاعاًل أو مفعوالً لكّل منهام- معموالً للفعل)2(، إذ ال يعطي 

العمل الفرع مع وجود األصل إاّل جائٌر أو حائٌر.

وإن كان مفعوالً مطلقًا مبدالً من فعله، كان العمل للمصدر، أو للفعل 
التقدير  أّن  إاّل  العمل،  أصاًل يف  نفسه  كان يف  وإن  املقّدر،  الفعل  املقّدر)3(؛ ألّن 
كالنائب  فهو  منصبه،  إىل  صّعده  الفعل  من  املصدر  وإبدال  منصبه،  عن  َحَططُه 

عنه)4(. 

)1( ينظر: أبنية األسامء واألفعال واملصادر: 478-479، ورشح الريض عىل الشافية: 163/1.
ِمْن  إذا صّح أن يقّدر بـ)أن( أو )ما( والفعل، نحو: )َعِجْبُت  )2( ال يعمل املصدر عمل فعله، إالّ 
بَِك َزْيدًا(، فال جيوز، يف نحو: )رضبت رضبًا زيدًا(، كوُن )زيدًا( منصوبًا باملصدر، النتفاء  رَضْ

هذا الرشط. ينظر: أوضح املسالك: 203/3.
)3( يف»ك«: )للمصدر املقدر، أو الفعل(. 

املفعول املطلق املحذوف فعله، الزمًا كان احلذف، أو جائزًا، فيه خالف، هل  أّن  )4( ذكر الريض 
املصدر العامل، أو الفعل هو العامل، واألوىل أن يقال: العمل للفعل عىل كّل حال، إذ املصدر 
ليس بقائم مقامه حقيقة، بل هو كالقائم مقامه. ويرى اجلامي أّنه إن كان املفعول املطلق واقعًا 



املصدر ....................................................................................  423

فائدة
ال يقّدم معمول املصدر عليه؛ /68ظ/ ألّنه مؤوٌل بـ)أن( املوصول مع 
الفعل، أي: )أن يفعل(، فمعموله معمول )يفعل(، ومعمول الصلة ال يتقّدم عىل 

املوصول.

 وال يفصل بينه وبني معموله بأجنبي، إذ ال يفصل بني أجزاء الصلة.

الصلة  وبعض  للموصول  حذف  ألّنه  معموله؛  وإبقاء  حذفه  جيوز  وال 
تقديم  لنجم األئمةN يف مجيع ذلك)1(، حيث جيّوز  وإبقاء بعٍض آخر، خالفًا 
ْعَى﴾)2(، وقوله:  الظرف عليه، مستدالً عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿َفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ
املؤول  حكم  يوجد  ال  اليشء  إىل  التأويل  وأّن  ــٌة﴾)3(.  َرْأَف هِباَِم  َتْأُخْذُكم  ﴿َواَل 

واملؤول إليه، وكذا جيوز الفصل واإلضامر لذلك.

واملجموع  املثنى  ألضمر  وإاّل  فيه،  ُيضمر  ال  املصدر  معمول  أّن  واعلم 
أيضًا)4(، لعدم الرتّجح، وإضامر هذين الضمريين ُيفيض إىل تثنية املصدر ومجعه، 

بدالً من الفعل، وكان حذف فعله الزمًا، نحو: )سقيًا له(، و)شكرًا له(، فيجوز فيه عمل الفعل 
لألصالة، وعمل املصدر للنيابة. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 411/3، والفوائد الضيائية: 

.191/2
)1( قال الريض: »وأنا ال أرى منعًا من تقدم معموله عليه، إذا كان ظرفًا أو شبهه، نحو قولك: )اللهم 
مثله  يف  الفعل  وتقدير  كثري،  كالمهم  يف  ومثله  الفرار(،...  وإليك  الرباءة،  عدوك  من  ارزقني 
تكّلف، وليس كّل مؤول بيشٍء حكمه حكم ما أّول به، فال مانع من تأويله باحلرف املصدري من 
جهة املعنى، مع أّنه ال يلزمه أحكامه. بىل، ال يتقّدم عليه املفعول الرصيح لضعف عمله، والظرف 
وأخوه )أي اجلار واملجرور(، يكفيهام رائحة الفعل«. رشح الريض عىل الكافية: 407-406/3.

)2( سورة الصافات/102.
)3( سورة النور/2.

)4( أي لو أضمر املفرد، ألضمر املثنى واملجموع أيضًا. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 407/3.
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ال فاعله.

واعلم أّنه ال يلزم ذكر فاعل املصدر؛ ألّن لزومه مؤدٍّ إىل اإلضامر، إذا كان 
قد تقّدم ذكر الفاعل، وقد عرفت فساده.

واعلم أّن األكثر إضافة املصدر إىل فاعله)1(؛ ألّنه موضوعه املحمول هو 
عليه، والقائم هو به، فاالتصال هو أنسب، وقد يضاف إىل املفعول)2(.

واعلم أّنه إذا دخله الالم ضعف عمله؛ ألّنه ال يعمل إاّل إذا كان بمعنى 
)أن يفعل(، وال يكون بمعناه إذا دخله الالم؛ ألّن الالم ال يدخل )أن يفعل( )3(.

املقصد السابع: يف اسم الفاعل
أّن  وعىل  املصدر،  به  قام  من  عىل  ليدّل  مصدره،  من  املشتّق  االسم  وهو 

القيام حادٌث)4(.

وهو قيايّس كّله، فقياسه من الثالثي أن يكون عىل )فاعل(، نحو: )ضارب( 
أن  إاّل  املضارع،  يكون وزنه وزن  أن  الثالثي  من )رضب(، ومن /69و/ غري 
ال،  أم  كذلك  أيضًا  املضارع  آخر  قبل  ما  كان  سواء  أبدًا،  مكسوٌر  آخره  قبل  ما 
ويتبّدل حرف املضارعة بامليم املضمومة، وإن كان هو مفتوحًا، نحو: )ُمكِرم(، 

و)ُمستخِرج(، و)ُمتدحِرج(.

وهو يعمل كام يعمل فعله، فإن كان عمله يف فاعل فقط، كان عمله أيضًا 

)1( نحو قوله تعاىل: ﴿َوَلْوالَ َدْفُع اللَِّ النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض﴾ ]البقرة/251[.
﴾ ] فصلت/49[. رْيِ نَساُن ِمن ُدَعاِء اخْلَ )2( نحو قوله تعاىل: ﴿الَ َيْسأُم اإلِْ

)3( أي: ال يمكن تأويل املصدر املعّرف بالالم بـ)أن( مع الفعل، لعدم احتاد املعنيني، اللهّم إالّ أن 
يدخل الالم عىل )أن( مع الفعل، وهو ممتنع »منه سّلمه اهلل«. 

)4( مل أجده هبذا اللفظ. 
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كذلك، وكذا إن كان يف مفعوٍل واحٍد أو اثنني أو ثالثة، كان هو أيضًا كذلك، 
ولكن ذلك ال يصّح إاّل إذا كان اسم الفاعل معتمدًا عىل موصوٍف له، أو مبتدأ، 

وباجلملة عىل صاحٍب له مرادًا به الزمان احلال أو االستقبال.

مع  ُيذَكر  أن  ُأريد  وإن  يعمل،  فال  املايض  الزمان  به  املراد  كان  إذا  وأّما 
مفعوله ُأضيف إليه، وكانت اإلضافة معنوية)1(، إذ ال صفة مضافة إىل معموهلا، 
بل إىل غريه، فيكون نحو: )مصارُع مرٍص(، إاّل إذا دخل الالم عليه، فاّنه ال رشط 

حينئٍذ، بل يعمل مطلقًا.

أّما وجه االشرتاط باالعتامد يف األول فظاهٌر؛ ألّن العامل ضعيٌف.

يعمل  إّنام  الفاعل  اسم  فألّن  الزمانني؛  أحد  بإرادة  االشرتاط  وجه  وأّما 
بمشاهبته املضارع يف الترّصفات، ومواقع االستعامالت، فيجب أن يكون زمانه 

مطابقًا لزمانه؛ لئاّل هتِن مشاهبته له.

عليه  الداخل  الالم  فألّن  بالالم؛  حتليته  حني  برشٍط  االشرتاط  عدم  وأّما 
غريه،  إىل  عنه  ُعِدل  فعٌل  األصل  يف  املوصول  وصلة  املوصول،  اسم  يكون 

الستكراه دخول ما هو شبيٌه بالم التعريف عىل الفعل.

)1( اإلضافة املعنوية عىل رضبني: إما أالّ يكون املضاُف صفًة، نحو: )غالُم زيٍد(، أو يكون صفًة غري 
مضافة إىل معموهلا بل إىل غريه، نحو: )كريُم البلد(، و)مصارُع مرص(؛ وذهب الكسائي إىل عدم 
وجوب إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى املايض، ألّنه يعمل عنده كام يعمل إذا كان بمعنى احلال 
الضيائية: 5/2،  والفوائد  الكافية: 206/2 و417/3،  الريض عىل  ينظر: رشح  واالستقبال. 

و198.
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املقصد الثامن: يف اسم املفعول 
وهو صيغة اشُتقت من مصدٍر أو فعٍل- عىل اختالٍف)1(-/69ظ/ ليدّل 

عىل الذات التي وقع عليها الفعل عىل طريق احلدوث.

نحو: )مرضوب(،  )مفعول(  الثالثي عىل وزن  فمن  قياسيٌة،  أيضًا  وهي 
ومن غريه عىل وزن اسم الفاعل، إاّل يف فتح ما قبل اآلخر.

الفاعل  ثابتًا عن  املفعول  إاّل  له  ليس  أّن  إاّل  الفاعل،  اسم  وحكمه حكم 
وغريه، فلذلك ال ُيشَتّق إاّل من متعدٍّ بالذات أو بواسطة)2(.

املقصد التاسع: يف الصفة املشبهة
وهي اسٌم مشتٌق من مصدٍر، أو فعٍل الزٍم بالذات أو بالنقل)3(، داّل عىل 

)1( أصل االشتقاق من مسائل اخلالف بني النحويني، فمذهب البرصيني أّن املصدر أصٌل، والفعل 
والوصف مشتّقان منه. ومذهب الكوفيني أّن الفعل أصٌل، واملصدر مشتقٌّ منه. وذهب السريايف 

إىل أّن املصدر أصٌل، والفعل مشتقٌّ منه، والوصف مشتقٌّ من الفعل.
وقد يتجّوز بعضهم فيذكر لفظ )الفعل( بدل )املصدر(؛ قال الريض يف رشح قول ابن احلاجب 
معرفًا اسم الفاعل: »ما اشتّق من فعل«. قال: »أي من مصدر، وذلك ..أّن سيبويه سّمى املصدر 
ه ما اشُتقَّ من  فعاًل، وحدثًا، وحدثانًا«. وقال ابن هشام: »قويل )ما اشُتقَّ من فعل( فيه جتّوز، وَحقَّ
العربية:  الكتاب: 34/1-36، اإلنصاف: 235/1)مسألة28(، وأرسار  ينظر:  مصدِر فعِل«. 
 ،479 الذهب:  شذور  ورشح   ،413/3 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،40 والكافية:   ،171

ورشح ابن عقيل: 171/2.
)2( أي: بوساطة حرف اجلر، إن كان الفعل الزمًا، فإن مل يتعد بحرف جر، مل جيز بناء اسم املفعول 
منه، فال يقال: )املذهوب(، كام ال يقال: )ُذِهب(، وإن تعّدى إىل املجرور، جاز بناء اسم املفعول 

مسندًا إىل ذلك اجلار واملجرور. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 429/3.
)3( قال اجلامي: »الالزم أعّم من أن يكون الزمًا ابتداًء، أو عند االشتقاق، كـ)رحيم(، فإّنه مشتٌق 
يقال: )رحيم( إال ِمن )رُحم( بضّم  نقله إىل )رُحم( بضّمها، فال  بعد  العني  من )رِحم( بكس 
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ما قام به املصدر.

وصيغتها خمالفٌة)1(، غري مضبوطٍة هاهنا، وإّنام موضعها الرصف.

عنها،  وجترّدمها  بالالم،  معموهلا  وحتلية  حتليتها  باعتبار  الصفة  أّن  ثّم 
التمييز، وجّرًا  بالشباهة)2( باملفعول أو  بالفاعلية، ونصبًا  وإعراب معموهلا رفعًا 

باإلضافة، تنقسم إىل اثني عرش قساًم)3(، ُتعَلم بالنظر إىل هذا اجلدول: 

املجّردة عن الالماملحاّلة بالالممعمول الصفة

نحو: )احلََسُن الوجُه(، املرفوع املحىّل بالالم
برفع الوجه.

نحو: )َحَسٌن الوجُه(، 
برفع الوجه.

نحو: )احلََسُن الوجَه(، املنصوب املحىّل بالالم
بنصب الوجه.

نحو: )َحَسٌن الوجَه(، 
بنصب الوجه.

احلاء، أي: صار )الّرحم( طبيعًة له، كـ)كّرم( بمعنى: صار الكرم طبيعًة له«. الفوائد الضيائية: 
.202/2

واسم  الفاعل،  اسم  بخالف  القياسية،  صيغها  وتتعّدد  املسموعة،  املشّبهة  الصفة  صيغ  تكثر   )1(
املفعول، فإّن هلام صيغًا قياسيًة مطردًة. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 432/3، ورشح الريض 

عىل الشافية: 143/1.
)2( كذا، والقياس أن يكون املصدر)الشبه(. ينظر هامش : ص 27.

)3( جعلها ابن احلاجب يف ثامنية عرش قساًم، هي حاصل رضب سّت صور هلا وملعموهلا، يف ثالث 
حاالت إعرابية، قال: »تقسيم مسائلها أن تكون الصفة بالالم، أو جمردة عنها، ومعموهلا مضافًا، 
أو بالالم، أو جمردًا عنهام، فهذه ستٌة. واملعمول يف كّل واحٍد منها: مرفوٌع، ومنصوٌب، وجمروٌر، 
و)حسُن  الوجِه(،  )حسُن  وكذلك:  ثالثة.  وجُهه(،  )حسٌن  وتفصيلها:  عرش...  ثامنية  صارت 
وجٍه(، و)احلسُن وجُهه(، و)احلسُن الوجِه(، )احلسُن وجٍه(. اثنان منها ممتنعان: )احلسُن وجِهِه(، 

و)احلسُن وجٍه(، واختلف يف: )حسُن وجِهِه(«. الكافية: 42-41.
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املجّردة عن الالماملحاّلة بالالممعمول الصفة

نحو: )احلََسُن الوجِه(، املجرور املحىّل بالالم
بجّر الوجه.

نحو: )َحَسُن الوجِه(، 
بجّر الوجه.

نحو: )احلََسُن وجٌه(، املرفوع املجّرد عن الالم
برفع الوجه. 

نحو: )َحَسٌن وجٌه(، 
برفع الوجه. 

املنصوب املجّرد عن 
نحو: )َحَسٌن وجهًا(. نحو: )احلََسُن وجهًا(. الالم

نحو: )احلََسُن وجِه املجرور املجّرد عن الالم
جمروِحه(.

نحو: )َحَسُن وجِه 
جمروِحه(. 

]70و[ املقصد العارش: يف اسم التفضيل
وهو اسٌم اشُتّق من فعٍل ثالثّي، ال يتضّمن لونًا وال عيبًا ظاهريًا)1(، ليدّل 
عىل من قام أو وقع عليه املصدر، مع يشٍء زائٍد من املصدر عىل يشٍء آخر قائٍم به، 

أو واقٍع عليه ذلك املصدر.

وصيغة مذكره )أفعل(، وصيغة مؤنثه )ُفعىل(، نحو: )أفضل- ُفضىل(.

أّما اشرتاط ثالثية ما اشتّق منه؛ فالمتناع هذا البناء من غريه، وأّما اشرتاط 
عدم العيب واللون؛ فألّنه ُيشتّق منهام الصفة عىل وزن )أفعل( لغري التفضيل مثل 

)أعور(، و)أمحر(.

واعلم أّن اسم التفضيل ال ُيستعمل إاّل بأن يكون حمىّل بالالم، أو داخاًل عىل 
املفّضل عليه لفظة )ِمن(، أو مضافًا إىل املفّضل عليه، وهو عىل سبيل االنفصال 

احلقيقي.

)1( ورد بنحو ذلك يف الكافية: 42. ومل أجده كاماًل يف غريه من املصادر.
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واعلم أّن املضاف عىل قسمني: 

األول: أن يكون بمعنى )أفعل ِمن(، أي: يكون املفّضل عليه هو املضاف 
إليه)1(. 

والثاين: أن يكون املفضل عليه غريه)2(، وتكون اإلضافة ملجرد)3( التوضيح، 
نحو: )زيٌد أفضُل القوِم(، أي: أفضل الناِس ِمن بني القوم.

فإذا استعمل بـ)ِمن( وجب عدم املطابقة ملوصوفه، وإن كان مضافًا باملعنى 
األول، جاز فيه املطابقة وعدمها)4(.

األول: تشبيهًا له باملعّرف بالالم لتعّرفه باإلضافة.

والثاين: تشبيهًا له بـ)أفعل ِمن(، لتضّمنه معناه.

واملضاف باملعنى الثاين واملحىّل بالالم جيب فيهام املطابقة. 

)1( أي: يكون التفضيل عىل املضاف إليه وحده.
إليه وحده، بل عليه وعىل كّل من سواه مطلقًا،  التفضيل يف هذه احلال عىل املضاف  )2( ال يكون 
أن  فيجوز  إليه،  املضاف  بعض  كونه  يشرتط  وال  والتوضيح،  التخصيص،  ملجرد  يضاف  وإنام 
الناس من بني قريش،  يضاف إىل مجاعة هو أحدهم، نحو: )نبينا 6أفضل قريش(، أي: أفضل 
وأن يضاف إىل مجاعة من جنسه ليس داخاًل فيهم، نحو: )يوسف أحسن إخوته(، فإّن )يوسف( 
ال يدخل يف مجلة )إخوة يوسف(، وأن يضاف إىل غري مجاعة، نحو: )زيد أعلم بغداد(، أي: أعلم 
ممن سواه، وهو خمتص ببغداد، ألنا منشؤه أو مسكنة، وإن قدرت املضاف، أي أعلم أهل بغداد، 
فهو مضاف إىل مجاعة جيوز أن يدخل فيهم. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 457/3، والفوائد 

الضيائية: 216/2، ورشح االشموين: 271/4.
)3( يف »ش«: )بمجرد(. 

ِرِميَهإ﴾ ]األنعام: 123[، ومن  َأَكابَِر ُمْ َقْرَيٍة  )4( فمن املطابقة قوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَا ِف ُكلِّ 
ينظر: حاشية  ]البقرة/96[.  َحَياٍة﴾  َعىَل  النَّاِس  َأْحَرَص  ُْم  تعاىل: ﴿َوَلَتِجَدنَّ قوله  املطابقة  عدم 

الصبان: 70/3.
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صفًة،  كان  وإن  فألّنه  ملوصوفه؛  ِمن(  )أفعل  مطابقة  عدم  وجوب  وأّما 
والصفة جيب أن تطابق موصوفها، إاّل أّن هنا مانعًا من املطابقة، وهو مزج املفّضل 
عليه /70ظ/ بـ)ِمن(، فإّنه مّلا امتزجا حتى صارا ككلمٍة واحدٍة، كره أن يلحقوه 

نون التثنية واجلمع؛ ألّنه كتوسطهام يف الكلمة، ألّنام)1( ككلمٍة واحدٍة.

فائدٌة جليلٌة
اعلم أّن اسم التفضيل يعمل يف املضمر عمل الرفع بالفاعلية مطلقًا، وكذا 

يعمل يف احلال والتمييز والظرف مطلقًا)2(.

الرفع  الظاهر عمل  به مطلقًا، وال يعمل يف االسم  املفعول  وال يعمل يف 
فباعتبار  باالعتبار،  خيتلف  واحدًا  عليه  واملفّضل  املفّضل  كان  إذا  إاّل  بالفاعلية 
يكون مفّضاًل، وبآخر يكون مفّضاًل عليه، ونسب اسم التفضيل إىل ما به املفّضل 
مفّضٌل، ويكون صفًة لذلك، معتمدًا عليه، ويكون يف كالٍم غري موجٍب، كقولك: 

)َما َرأْيُت َرُجاًل َأْحَسَن يِف َعْينِِه الُكْحُل ِمنُْه يِف َعنْيِ َزيٍد( )3(. 

)1( يف»ش«: )ألنا(. 
)2( مثال الظرف واحلال: )زيٌد أحسُن منك اليوَم راكبًا(، ومثال التمييز: )زيٌد أحسُن منك وجهًا(.

)3( يرفع اسم التفضيل االسم الظاهر، إذا صلح وقوع فعل بمعناه موقعه قياسًا مطردًا، فإّنه يصّح 
أن يقال: )...حَيُْسُن- أوحسَن- يِف َعْينِِه الكحُل(. ورشطه: أن يكون )أفعُل( صفًة السم جنٍس 
مسبوق بنفي، فـ)أحسَن( نعت لـ)رجاًل(، ويكون الفاعل أجنبيًا، فـ)الكحُل( مل يتصل بضمري 
الرجل،  غري  باعتبار  نفسه  عىل  وُمَفّضاًل  الرجل،  باعتبار  ُمَفّضاًل  ويكون  املوصوف،  عىل  يعود 
فـ)الكحُل( يف عني زيد َأْحَسُن ِمْن الكحل يف عني غريه ِمَن الرجال. ولو مل يعمل اسم التفضيل، 
لزم رفعه خربًا مقدمًا، و)الكحُل( مبتدأ، فيؤدي إىل الفصل بني )أحسن( ومعموله )منه( بأجنبي، 
ولو قّدم )منه( عىل )الكحل( لزم اإلضامر قبل الذكر. ينظر: األصول يف النحو: 43/2، ورشح 
الريض عىل الكافية: 466/3، ورشح قطر الندى: 282، وأوضح املسالك: 298/3، ورشح 

ابن عقيل: 188/3.
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أّما األول: وهو أّنه يعمل يف املضمر عمل الرفع بال رشط؛ فألّن العمل يف 
الضمري خفّي ال يظهر أثره، فيكفيه أدنى مناسبة للفعل. 

ال  والتمييز  الفعل،  من  رائحٌة  يكفيهام  والظرف  احلال  فألّن  الثاين:  وأّما 
حيتاج إىل تلك الرائحة، إذ ينصبه االسم اجلامد، نحو: )رطٌل يف  رطٍل زيتًا(.

وأّما الثالث: فألّنه يستدعي قّوة العامل)1(، وال قّوة هنا.

فإن قلَت: الفاعل ال يطلب قّوة العامل. 

قلُت: يطلب، ولكن ال كاملفعول به؛ ألّن الفاعل لكّل يشٍء كاجلزء لذلك 
اليشء، فال يستدعي قّوته ليعمل فيه، بخالف املفعول به، فاّنه خارٌج بحٌت، فال 

يعمل فيه إاّل إذا كان قويًا.

َسبِيلِهِ ﴾)2(.  َيِضلُّ َعن  َمن  َأْعَلُم  فإن قلَت: فام تقول يف قوله تعاىل: ﴿ُهَو 
فقد أعمل )أعلُم( وهو اسم التفضيل يف )َمن َيِضّل( عمل النصب عىل املفعولية.

قلُت: /71و/ ال نسّلم أّنه أعمل )أعلُم( بل يقّدر فعاًل، والتقدير: )هو 
أعلُم ]ِمن كلِّ واحٍد[ )3( يعلُم َمن َيِضّل(. 

وأما الرابع: فألّن الفاعل أيضًا يستدعي عاماًل قويًا، فيجب أن حيتال حتى 
يصري اسم التفضيل مناسبًا للفعل مناسبًة تامًة، فرشطوا تلك الرشوط لذلك.

أّما الرشط األول: فألّن األصل يف اسم التفضيل أن يتغاير املفّضل واملفّضل 

)1( أي: قّوة كقوته إذا عمل يف املفعول به »منه«. 
)2( سورة األنعام/117.

)3( زيادة يقتضيها السياق، أثبتها من رشح الريض عىل الكافية: 464/3.
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عليه،  فأرادوا أن خيالفوا أصله ليشبه الفعل بسبب عدم جريان حكمه عليه)1(.

وأّما الرشط الثاين: فليحصل له معتمٌد، فيقوى بذلك.

به  رّصح  ما  عىل   - النفي  فاّن  الفعل،  معنى  معناه  فليكون  الثالث:  وأّما 
الشيخ عبد القاهر - إذا دخل عىل كالم فيه قيٌد، توّجه إىل ذلك القيد)2(، ومعنى 
اسم التفضيل معنى الفعل مع الزيادة، فالزيادة كالقيد ملعنى الفعل، فإذا وقع بعد 

النفي، انتفت الزيادة، وبقي معنى الفعل.

املقصد احلادي عرش: يف بيان غري املنرصف وأحكامه
قائمٌة  أو علٌة واحدٌة  التسع،  العلل  فيه عّلتان من  الذي كان  وهو االسم 

مقام العلتني يف منع الرصف)3(. 

-هذا  تسعٌة  بأّنا  القول  أعني:  القول،  هذا  وترجيح  جيمعها-   والعلل 
النظم:                                                                                                      ]البسيط[

َعْدٌل وَوْصـٌف وَتـأنيٌث وَمْعـِرَفٌة         وُعْجَمٌة ُثـمَّ َجـْمـٌع ثـم َتركـيُب
والنوُن زائـدٌة ِمـن َقـْبلِهـا َألِـٌف          وَوْزُن فِْعٍل وهذا القوُل َتقريُب)4(

)1( فإذا مل جيِر عليه حكم التفضيل، فكأّنه ال تفضيل فيه، بل جمرد معنى الفعل»منه«. 
)2( قال عبد القاهر: »من ُحكِم النفي إِذا دخَل عىل كالٍم، ثمَّ كان يف ذلَك الكالِم تقييٌد عىل َوْجٍه من 
ه إىِل ذلَك التقييد، وأن يقَع له خصوصًا. تفسرُي ذلك أنَّك إِذا قلَت: )أتاين القوُم  الوجوِه، أن يتوجَّ
هًا إىِل االجتامِع الذي هو  جمتمعني(. فقاَل قائٌل: )مل يأتِك القوُم جمتمعني(. كاَن نفيُه ذلك متوجِّ

تقييٌد يف اإِلتيان دوَن اإِلتيان نفِسه«. دالئل اإلعجاز: 279.
)3( ورد بنحو ذلك يف الكافية: 12. 

)4( نسبهام القايض عبد النبي األمحد نكري أليب سعيد األنباري النحوي، وقبلهام: 
موانع الرصف تسـٌع كّلمـا اجتمعت            ثنتان منها فام للرصف تصويُب احُلجورا
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مقصورًة  باأللف  والتأنيث  اجلمع،  هو:  العلتني،  مقام  القائمة  والعّلة 
وممدودًة.

أّما األول فألّنه تكّرر فيه اجلمعية)1(، عىل ما سيأيت يف تعريفه)2(.

وأّما الثاين فالّن ألف التأنيث الزمٌة للكلمة بخالف تائه، فإّنا تزول، إاّل 
أن /71ظ/ يوضع املؤنث هبا بوضٍع ثاٍن معها، نحو: )طلحة( )3(، فجعل لزوم 

األلف بمنزلة تأنيث آخر.

ولنرجع إىل تفسري كّل ]منها[)4( فنقول: أّما اجلمع فاملراد به اجلمع الذي 
هو منتهى اجلموع، فيجب أن يكون حتته مجٌع البّتة، ويكون هذا اجلمع مجعًا له، 
نحو: )أكالب(، فإّنه مجع )أكلب(، و)أكلب( مجع )كلب(. و)أناعيم(، فاّنه مجع 

)أنعام(، و)أنعام( مجع )َنَعم(.

حرفان  األلف  وبعد  ألفًا،  وثالثه  مفتوحًا،  أوله  اجلمع  هذا  كان  ومّلا 
متحركان، أو ثالثة حروف وسطها ياٌء ساكنة، حكموا بأّن كّل مجٍع عىل هذين 
الوزنني، فهو غري منرصٍف، وإن مل يكن منتهى اجلموع، برشط أن ال يكون ملحقًا 

عىل  الريض  ورشح   ،307 العربية:  أرسار  يف:  منسوبني  غري  ووردا   ،241/3 العلامء:  دستور 
الكافية: 101/1، ورشح ابن عقيل: 321/3، والفوائد الضيائية: 208/1.

)1( إّما حقيقًة أو حكاًم »منه«. 
)2( أي: تعريف منتهى اجلموع اآليت الحقًا. 

)3( ذكر الريض أّن أصل وضع تاء التأنيث للفرق بني املذكر واملؤنث، وال جتئ هلذا املعنى إال غري 
الزمة للكلمة، نحو: )ضاربة(، و)حسنة(، )وامرأة(، وأّما يف غري هذا املعنى، فقد تكون الزمة، 

كام يف )حجارة(، و)غرفة(، و)طلحة(. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 132/1، و326/3. 
)4( زيادة يقتضيها السياق. 
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به تاء التأنيث؛ ألّنه لو كان آخره تاء التأنيث ألشبه املفردات، نحو: )َفَرازنة()1(، 
فإّنه عىل وزن )َكَراهية(.

 وأّما الوصف فهو كون االسم بحيث يدّل عىل ذاٍت مبهمٍة من حيث إّنا 
متصفٌة بصفة كذا، وهو أصيّل وعاريّض، فاألصيّل نحو: )أمحر(، فاّنه موضوٌع ملا 
ثبت له احلمرة، والعاريّض نحو: )أربعة( يف )رأيت رجاالً أربعًة(، فإّن )األربعة( 
صفًة  املثال  هذا  يف  وقع  لكنّه  العدد،  من  اخلاصة  املرتبة  لتلك  موضوٌع  اسٌم 

لـ)رجاالً( وصار معناه اليشء املوصوف باألربعية)2(.

الوصف  هو  الرصف  يمنع  الذي  الوصف  أّن  فاعلم  هذا،  عرفت  إذا 
األصيّل لقّوته، ال العاريّض لعروضه وضعفه، ولذلك امتنع )أسود(، و)أرقم(، 
)أسود(  وصار  الوصفية،  عىل  االسمية  وغلبت  أسامء،  صارت  وإن  و)أدهم(، 
اساًم للحّية /72و/ السوداء، و)أرقم( للحية التي فيها سواٌد وبياٌض، و)أدهم( 
للقيد، فاّن أصلها الوصفية، فاّن )األسود( بمعنى اليشء الذي ثبت له السواد، 
و)أرقم( بمعنى اليشء الذي ثبت له الُبْلَقة)3(، و)أدهم( بمعنى اليشء الذي ثبت 

له السواد الذي يرضب بالبياض، ورصف )أربعة( يف املثال املذكور.

فائدة
اعلم أّن القوم اختلفوا يف )أفعى(، و)أجدل(، و)أخيل(، أهي منرصفٌة أم 

-فرزن- العرب:  لسان  َفَراِزيُن.  ومجعه  معّرب،  َأعجمّي  ْطَرْنج،  الشِّ ُلَعِب  من  الِفْرزاُن:   )1(
322/13. قال الريض: »التاء يف )َزَنادقة(، و)َفَرازنة(، جيوز أن يكون بدالً من الياء، إذ يقال: 
عىل  الريض  رشح  العجمة«.  دليل  تكون  وأن  و)َفَرازنة(،  و)َزَنادقة(،  و)َفرازين(،  )َزناديق(، 

الشافية: 189/2.
)2( يف»ك«: )باألربعة(. 

)3( الَبَلُق: سواٌد وبياٌض، وكذلك الُبْلَقُة بالضّم. الصحاح - بلق- 1451/4.
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ال؟)1(

 واحلّق أّنا منرصفٌة؛ ألّن األصل يف االسم الرصف، فيجب أن حُيكم به ما 
مل يُقم عىل خالفه دليٌل، وهنا ليس)2(، كام ستعرف من بطالن الدليل الذي ذكروه 

ملنع الرصف.

أّن )األفعى( خبيٌث، فينبغي أن يكون  القائلني باالمتناع، فهو  وأّما دليل 
اسمه بمعنى اخلبيث يف األصل، فينبغي أن يكون معنى )أفعى( يف األصل يشٌء 
ثبت له الُفعوة)3(، وهي اخلُبث، وكذلك )أجدل( يشٌء ثبت له اجلَدل، وهو القّوة، 

و)أخيل( يشٌء ثبت له اخِليالن. 

الواب
أّنا ال نسّلم أّنه إذا كان خبيثًا ينبغي أن يكون اسمه منبئًا عنه، إذ له صفات 

ُأخر غري معدودٍة، وكذلك الباقيان.

بالتاء أو معنويًا،  التأنيث، فإن كان باأللف، فال رشط له، وإن كان  وأّما 
كان له رشٌط.

)1( األفعى: رضٌب من احليات، واألجدل: الصقر، واألخيل: قال سيبويه: »هو طائٌر أخرض، وعىل 
ا أسامء، ويمنعها  جناحه ملعٌة سوداء خمالفٌة للونه«. هذه األلفاظ مرصوفٌة عند أكثر العلامء؛ ألنَّ
اخِليالن  والتّلون وَكثرة  القّوة وشّدة اخللق يف أجدل،  الوصفية، وهي  فيها معنى  بعضهم الحمًا 
يف أخيل، واإليذاء والنكادة يف أفعى. ينظر: الكتاب: 200/3، واملقتضب: 339/3، وأوضح 

املسالك: 119/4، ورشح ابن عقيل: 325/3.
)2( أي: وليس هنا دليل.

)3( قيل: اشتقاق )أفعى( من َفوعان السّم، أي حرارته، فأصلها )أفوع(، فدخلها القلب املكايّن، ثّم 
قلبت الواو ألفًا. وقيل: من َفعوة السّم، أي شّدته، وعليه فليس ثمة قلٌب مكايّن. ينظر: رشح 
الريض عىل الكافية: 129/1، ورشح الريض عىل الشافية: 341/2، وحاشية الصبان: 348/3.
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أّما رشط األول، فهو الَعَلمية.

وأّما الثاين، فرشط جواز منعه الَعَلمية أيضًا، ورشط وجوبه زيادة االسم 
عىل ثالثة أحرف، أو حتّرك أوسطه، أو كونه عجميًا.

أّما االشرتاط بالرشط األول- وهو الَعَلمية- فألّن الَعَلمية تقّوي التأنيث، 
وتلزمه، فيقرب من التأنيث باأللف.

وأّما الثاين، فألّن الزائد عىل الثالثة /72ظ/ ومتحرك األوسط والعجمي 
أن  ويمكن  الرصف،  بمنع  ثقلها  جُيرب  أن  فينبغي  مقابالهتا،  إىل  باإلضافة  ثقيلٌة، 
جيري مثل هذا الوجه يف األول؛ ألّن العلم يكثر استعامله، فيكون حماًل للتخفيف.

وأّما املعرفة، فتعريفها قد مّر)1(، ورشطها الَعَلمية؛ ألّنا تقّوي التعريف، 
وال حتذير)2( أن يزول، فيكون يف حكم تعريفني)3(.

األوسط،  وحتّرك  العجمية،  اللغة  يف  الَعَلمية  فرشطها  الُعجمة،  وأّما 
اللغة  يف  كونا  وأّما  الُعجمة،  فلتقوية  الَعَلمية،  أّما  أحرف.  ثالثة  عىل  والزيادة 

العجمية، فلتتحّقق الُعجمة.

وأّما الباقيان؛ فألّن الُعجمة سبٌب ضعيٌف، ال يمنع الرصف وحده؛ ألّن 
سببيته إّنام هي ألّنا ثقيلٌة عىل لسان العرب، كام سيأيت)4(، فوجب أن ُيضّم إليها 

)1(  تقدم يف 143.
)2( يف»ك«: )وال خيليه(. 

)3( كذا، ولعّل مراده أنه ال مانع أن يزول رشط العلمية، فيبقى االسم ممنوعًا من الرصف، وذلك 
أيضًا؛  الرصف  منعت من  نّكرت  فإذا  إذا سّمي هبا،  )مساجد(، و)حبىل(، و)محراء(،  نحو:  يف 
الضيائية:  والفوائد   ،255/1 الكافية:  رشح  يف  البسيط  ينظر:  فيها.  رشطًا  ليست  العلمية  ألّن 

 .248-247/1
)4(  يأيت يف ص 177: أّن العجمة فرع العربية.
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ثقٌل آخر لتمنع الرصف. 

وأّما العدل، فهو أن تكون صيغة االسم خمالفًة للقياس، خارجًة عن الذي 
أّنه ينبغي بحسب القياس أن ُيؤتى بصيغٍة، فيؤتى بصيغٍة  هو موافٌق له، بمعنى 
أو  يكون حمّققًا،  أن  إّما  األخرى، ال خيلو  الصيغة  أخرى، وذلك األصل، وهو 

مقّدرًا.

ثالثة(،  )ثالثة  منهام  كّل  أصل  فاّن  و)َمثلث(،  )َثالث(  يف  كام  فاملحّقق 
وذلك حُمّقٌق، فإّن كّل معنًى متعّدٍد فالقياس يقتيض أن يكون اللفظ أيضًا متعّددًا، 

فإذا كان اللفظ واحدًا ُعلم أّنه معدوٌل عن اللفظ املتعّدد.

وأّما املقّدر، فكام يف )ُعَمر( و)ُزَفر(، فإّنام معدوالن عن )عامر( و)زافر(، 
وذلك األصل ليس متحّققًا، إذ ليس هناك قياس يقتيض ذلك، بل القوم مّلا رأومها 
هلام  قّدروا  الَعَلمية/73و/،  هي  واحدٌة،  علٌة  إاّل  فيهام  يكن  ومل  منرصفني،  غري 

أصاًل، وقالوا إّنام معدوالن.

وأّما الرتكيب، فقد عرفت سالفًا)1( تعريفه وأقسامه، واملنرصف منه وغري 
املنرصف منه، فال نعيد ذكرها.

وأّما األلف والنون املزيدتان)2(، فتعريفهام ظاهٌر ال خيفى، ولكّن هلام رشطًا، 
فإذا كانا يف اسٍم، فرشطه الَعَلمية، نحو: )ُعمران(. وإذا كانا يف صفٍة، فاختلف 
)فعالنة(.  وزن  عىل  مؤنثها  يكون  ال  أن  رشطها  فقيل:  رشطها،  يف  النحويون 

وقيل: رشطها أن يكون مؤنثها )فعىل( )3(.

)1(  تقّدم يف ص38 وما بعدها.
)2( يف »ك«: الزايدتني.

الكافية: 157/1-159، والبسيط يف  العربية: 307، و312، رشح الريض عىل  ينظر: أرسار   )3(
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إّنام منعا الرصف؛ ألّنام يشاهبان  أّن األلف والنون  أّما دليل األول: فهو 
أعّم  أن ال يكون مؤنثها )فعالنة(،  التاء)1(، فيجب  التأنيث يف عدم حُلوق  ألف 
من أن يكون مؤنثها )فعىل(، أو ال يكون هلا مؤنٌث أصاًل. أو ألّنه إذ أحلق التاء 
قبله، وضعفت فرعيته،  التاء فرع ما  فاّن  تطّرق إىل األلف والنون)2( أصليٌة ما، 

فلم تعمل. 

املؤنث  إّنام هي ملخالفة  التأنيث،  بألف  املشاهبة  أّن  فهو  الثاين:  دليل  وأما 
املذكر يف البناء، فيجب أن يكون مؤنثه )فعىل( ليخالف.

منع  يف  كافيٌة  األول  بالوجه  التأنيث  ألف  مشاهبة  ألّن  األول؛  واحلّق 
الرصف، فال حيتاج إىل ما ذكره الثاين.

نحو:  بالفعل،  خمتّص  وزن  عىل  االسم  يكون  أن  فهو  الفعل،  وزن  وأّما 
للفرس  اساًم  )َشّمر(  ونحو:  جمهوالً،  ب(،  كـ)رُضِ و)ُفِعل(  كـ)فِرح(،  )فِعل( 

ب( )3( اساًم لرجل. الشديد الَعْدو، و)رَضَ

الفعل، وهي حروف  أول  يزاد يف  ما  مثل  زائٌد،  أّوله حرٌف  يكون يف  أو 
)نأيت(. ولكن الثاين)4( يشرتط فيه أن /73ظ/ ال يكون ممّا يلحقه التاء، نحو: 

رشح الكافية: 242/1-243، والفوائد الضيائية: 240/1.
)1( أي: إّن األلف والنون جيريان جمرى ألف التأنيث يف امتناع دخول تاء التأنيث عليهام، فال يقال: 

)عطشانة(، و)سكرانة(، كام ال يقال: )محراة(، و)صفراة(. ينظر: أرسار العربية: 308-307.
)2( زاد يف»ك«: )الزائدتني(. 

إالّ  رصفه  منع  إىل  يذهب  ومل  بالفعل،  خمتّص  غري  ألنه  مرصوٌف،  للفاعل،  البناء  عىل  )َفَعل(   )3(
عيسى بن عمر. ينظر: الكتاب: 206/3-207، واملنصف: 38/1، والبسيط يف رشح الكافية: 

254/1، والفوائد الضيائية: 243/1، وخزانة األدب: 255/1.
)4( أي: القسم الثاين من وزن الفعل، وهو الذي يف أّوله حرٌف زائٌد.
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)يعمل(، فاّن مؤنثه )َيْعَملٌة( )1( بخالف )أمحد(، فاّنه ال يلحقه التاء أصاًل.

فإن قلَت: مِلَ منعت هذه العلل الرصف؛ وهو التنوين واجلّر)2(؟

فيه  فإذا اجتمع عّلتان منها يف اسٍم، اجتمع  قلُت: ألّن لكلٍّ منها فرعيًة، 
فرعيتان، فأشبه الفعل؛ ألّن فيه أيضًا فرعيتني: 

إحدامها: اشتقاقه من املصدر الذي هو اسم.

وثانيتهام: أّنه معنًى قائٌم بفاعله، فكان فرعًا للفاعل؛ ألّنه صفٌة له، ومتأخٌر 
عنه.

فإن قلَت: من أين قلت إّن يف كّل عّلٍة من تلك العلل فرعيًة؟

قلُت: أّما اجلمع؛ فألّنه فرع الواحد، وأّما الوصف فألّنه فرع املوصوف، 
وأّما التأنيث فألّنه فرع التذكري، وأّما املعرفة فألّنا فرع النكرة؛ ألّن أصل الرجل 

)رجٌل(.

فإن قيل: إّنام تصّح الفرعية يف املحىّل بالالم أو النداء، وأّما يف الَعلم الذي 
هو غري منرصٍف، فال يدّل عليه دليلك.

فالتعيني  معنّي)3(،  يكون غري  أن  له  املوضوع  األصل يف  الرأس  من  قلنا: 

عمل-   - العرب  لسان  َيْعَمالت.  واجلمع  الَعَمل،  من  اسم  هلا  اشتّق  السيعة  الناقة  الَيْعَمَلة:   )1(
 .476/11

)2( أي: ما هو عالمٌة أصليٌة للجّر، وهو الكس»منه«. 
)3( ال يقال: بل األصل يف املوضوع له من حيث هو موضوٌع له أن يكون متعينًا، إذ ال معنى للوضع 
إاّل إفراز معنًى من املعاين املخزونة يف خيال الواضع، وتعيني اللفظ بإزائه، فام دام اإلفراز أكثر، 
كان الوضع أقوى وأعرق. ألّنا نقول: نعم، ولكن الفضل يف الوضع، إّنام هو الوضع ملا حيتاج إىل 

تفهيمه وتفّهمه يف العرف العام،... وذلك ال يكون يف املعنى الشخيص»منه«. 
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خالف األصل.

وأّما العجمة؛ فألّنا فرع العربية، فإّن أصل كّل لساٍن أن ال خيالطه آخر.

وأّما العدل؛ فألّنه فرع األصل املعدول عنه.

وأّما الرتكيب؛ فألّنه فرع اإلفراد.

وأّما األلف والنون الزائدتان؛ فألّنام فرعان لالسم الداخلني عليه.

وأّما وزن الفعل؛ فألّنه فرع وزن االسم؛ ألّن أصل كّل وزٍن أن ال خيالطه 
آخر.

ثّم اعلم أّنه جيوز، بل قد جيب دخول اجلّر والتنوين لرضورة الشعر، إّما 
ألّنه إذا مل جيّر أو مل ينّون انكس الوزن، أو أنزحف، أو /74و/ اختّلت القافية، 

وكذا جيوز ذلك لتناسب منرصٍف وقع تاليًا له.

أّما األول: فكقول فاطمةD يف مرثية خاتم األنبياءF:            ] الكامل[
أحد ُتــربــَة  شــمَّ  ــن  َم عىل  ــاذا  َغواليام الزماِن  َمدى  َيُشمَّ  ال  أن 
أّنا لو  َمصائٌب  عــيلَّ  َلياليا)1(ُصــّبــْت  ِصَن  األياِم  عىل  ُصّبْت 

صيغة  صيغته  ألّن  منرصٍف؛  غري  أّنه  مع  )مصائب(  ينّون  أن  جيب  1ألّنه 

)1( أوهلا: 
َختي ونَِدائيا َت َأْطَباِق الثََّرى           إْن ُكنَْت َتْسَمُع َصْ ُقل للُمَغيَِّب َتْ

وردت هذه القصيدة، ومنها البيتان، يف كثرٍي من مصادر السرية والتاريخ واملناقب، ينظر: روضة 
والدر   ،242  /1 طالب:  أيب  آل  ومناقب   ،80/1 احلسني7:  اإلمام  ومقتل   ،75 الواعظني: 
النظيم: 198، وناية اإلرب يف فنون األدب: 403/18، نظم درر السمطني: 181، والفصول 
املهمة: 672، وإحتاف السائل بام لفاطمة من املناقب والفضائل: 103، وعوامل فاطمة 3: 454، 

وروح املعاين: 149/19، ونور األبصار: 53.
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منتهى اجلموع؛ ألّنه لو مل ينّون الختّل الوزن)1(.

وكقول جرير)2(:                                                                           ]الكامل[
ى          حّتى َذهبَن كالكاًل وُصدورا )3( َمهنَّ مع السُّ مشَق اهلواجُر حَلْ

وكقول ]ابن[ الطفيل)4(:                                                         ]الكامل[

الضيائية:  الفوائد  ينظر:  منسوب،  غري  الشاهد  البيت  الكافية  عىل  رشحه  يف  اجلامي  وأورد 
.212/1

)1( ويف البيت األول شاهٌد آخر عىل املسألة، مل يذكره املصنّف، هو قوهلا 3: )ُتربَة أمحٍد(، فقد رصفت 
)أمحد( رضورًة، وهو غري منرصف للعلمية ووزن الفعل. 

)2( هو أبو َحْزَرة، جرير بن عطية بن حذيفة اخَلَطفي الكلبي الريبوعي، من متيم، من فحول شعراء 
اإلسالم، ولد ومات يف الياممة، وله نقائض مع شعراء عرصه كالفرزدق واألخطل، وتويّف سنة 
األعيان:  ووفيات   ،297/2 الشعراء:  فحول  طبقات  ينظر:  )114هـ(.  وقيل:  )110هـ(. 

321/1، والوايف بالوفيات: 62/11.
)3( من قصيدٍة جلرير يجو هبا األخطل، مطلعها: 

َم اخلليُط تباينًا وُبكورا           َوَحِسبَت َبينَُهُم َعَليَك َيسرَيا   َصَ
الكشاف: 301/3، خزانة األدب: 98/4. وهو غري  الكتاب: 162/1،  الديوان: 227/1، 

منسوب يف لسان العرب-كلل-: 597/11.
فيه عند  والشاهد  اجلموع.  منتهى  أّنا عىل وزن  مع  ورة،  للرضَّ ف )كالكل(  فيه: رَصْ والشاهد 
ملا بني  باحلال،  الّتمييز  التمييز، وعرّب سيبويه عن  بقوله: )ذهبن( عىل  سيبويه، نصب )كالكاًل( 

الّتمييز واحلال من املناسبة بوقوعهام نكرتني بعد متام الكالم.
وصف الشاعر رواحل أهزهلا السري يف اهلواجر مع الليل، حتى ذهبت حلوم كالكلها وصدورها، 
وقت  النهار  نصف  وهي  هاجرة،  مجع  واهلواجر:  واإلهزال.  الرتقيق  وامَلْشق:  أذهب.  وَمَشق: 
ى: سري الليل. والكالكل: مجع كلكل، وهو الّصدر، وعطف عليه الصدر  اشتداد احلّر. والسُّ

للتفسري، أو أّنه أراد بالكلكل أعىل الصدر. ينظر: خزانة األدب: 99/4.
)4( هو عامر بن الطُّفيل بن مالك العامري، أحد فرسان العرب وشعرائهم وساداهتم يف اجلاهلية، 
ولد ونشأ يف نجد، وأدرك اإلسالم ومل ُيسلم، ومات سنة11هـ. ِخزانة األدب: 78/3 و80، 
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َغِد)1( َفأَلَبـِغَينّـُكُم َقنَــًا وُعـواِرضـًا             َوألُْقبِلنَّ الـَخْيَل الَبَة َضْ

وأّما الثاين: فكقوله)2(:                                                               ]الطويل[
ُع)3( ْرَتُه يتضوُّ َأِعْد ِذْكَر نعمـاٍن َلنَــا إنَّ ِذْكَرُه           ُهَو املِْسُك َما َكرَّ

البيان والتبيني: 1/ 54 و109 و237 و342، األعالم: 252/3.
)1( البيت من قصيدة خياطب هبا بني مّرة وفزارة، ويتوّعد بتتبعهم حيث حّلوا من منيع املواضع، 

مطلعها: 
 َلَتْسأَلْن أْساَمُء َوْهَي َحِفّية            ُنَصحاَءها أُطِرْدُت أم ل ُأْطَرِد 

الديوان: 55، املفضليات: 363، الكتاب: 163/1 و214، معجم ما استعجم: 858/3، لسان 
األدب:  خزانة   ،540/11 قبل-:  و-   ،184/7 و-عرض-:   ،264/3 رضغد-:  العرب- 

.74/3
العربية: 180، والصحاح-رضغد-: 501/2، و-عرض-: 1087/3،  ومل ينسب يف أرسار 
وأمايل ابن الشجري: 573/2، واملخصص: 462/4، ورشح الريض عىل الكافية: 493/1، 

وارتشاف الرضب: 3/ 1437.
ويف  اجلر،  حرف  بإسقاط  منصوبان  ومها  موضعان،  والعوارض:  وقنا  ألطلبنّكم،  ألبغينّكم: 
: قيل: هو  الديوان: )املال( بدل )القنا(، واملال: املّتسع من األرض، وقيل: هي موضع. َوألُْقبِلنَّ
فعل الزم، ضّد أدبر، أي: ألقبلّن باخليل إىل البة رضغد. وقيل: هو متعٍد بمعنى )جعل مقاباًل(. 
،( والالبة: احلّرة  أي: ألجعلّن اخليل تقابل البة رضغد، ويف الديوان: )وألوردّن( بدل و)َألُْقبِلنَّ

من األرض ذات احلجارة السود، ورضغد: اسم موضع. ينظر: خزانة األدب: 77-75/3.
الشاهد فيه: رصف )عوارضًا( للرضورة، مع أّنا عىل وزن منتهى اجلموع، ولسيبويه شاهٌد فيه عىل 

نصب )قنًا( و)عوارضًا( بحذف اخلافض للرضورة.
أيام  مقامًا  بغداد  واخّتذ  األصل،  فاريّس  البغدادي،  الديلمي  مرزويه  بن  مهيار  احلسن  أبو  هو   )2(
وعليه  شيخه،  وهو  )394هـ(،  سنة  الريّض  الرشيف  يد  عىل  أسلم  البويّي،  للنفوذ  خضوعها 
خترج يف نظم الشعر. كان رقيق احلاشية، طويل النفس يف قصائده، تويّف سنة )428هـ( ببغداد. 
الشيعة:  وأعيان   ،1814/2 العربية:  املطبوعات  ومعجم   ،360/5 األعيان:  وفيات  ينظر: 

.170/10
)3( من قصيدة كتبها إىل عميد الرؤساء؛ األستاذ أيب طالب بن أيوب يف العيد، مطلعها: 
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فإّنه ُجّر )نعامن( ونّونه؛ ألّنه وإن مل خيتّل به الوزن، إاّل أّنه ينزحف)1(.

وأّما الثالث: فكقوله  يف حّق النبيF:                                          ]الطويل[
وسّيِد األنــاِم  ــرِي  َخ عىل  ــالٌم  حُمــّمــِدس الــعــاملــنَي  إلـــِه  َحبيِب 
ُمــكــّرٍم هاشميٍّ  ــٍر  ــذي َن َعطوٍف َرؤوٍف َمن ُيسّمى بأحِد)2(َبــشــرٍي 

الداالت  الفعل؛ ألّن  بالَعَلمية ووزن  )أمحد( وهو غري منرصٍف  2فإّنه جّر 

التي يف أواخر األبيات السابقة كّلها مكسورٌة. 

نّون  تعاىل  فإّنه  ــاَلالً﴾)3(،  َوَأْغ ﴿َساَلِساَلً  تعاىل:  فكقوله  الرابع:  وأّما 
)سالساًل( مع أّنه غري منرصٍف ملناسبة )أغالالً( ألّنه منرصٌف /74ظ/. 

فائدة
التأنيث،  مع  تؤّثر  إّنام  فإّنا  منعه،  يف  الَعَلمية  أّثرت  اسٍم  كل  أّن  اعلم 
والعجمة، والعدل، والرتكيب، واأللف والنون الزائدتني، ووزن الفعل، إاّل أّنا 
رشٌط لغري العدل ووزن الفعل، وإذا انتفى الرشط انتفى املرشوط، فلم تبَق تلك 

ُع  يقولوَن يوَم البنُي عينَك تدمُع            دعوا مقلة ً تدري غدًا مْن ُتودِّ
ورواية البيت يف الديوان: 

ُع ْرَتُه يتضوُّ  َأِعْد ِذْكَر نعمـاٍن َأِعْد إنَّ ِذْكَرُه            ِمَن الطِّيِب َمــا َكرَّ
األنوار:  وبحار   ،212/1 الضيائية:  الفوائد  يف  منسوب  غري  والبيت   .184/2 الديوان: 

166/17، وتاج العروس- ضوع - 313/11، وروح املعاين: 203/1.
)1( الشاهد فيه: قوله: )نعامٍن(، فقد رصفه، وهو غري منرصف للعلمية وزيادة األلف والنون، فإّنه لو 
فتح نون )نعامن( من غري تنوين يستقيم الوزن، ولكن يقع فيه زحاف، وهو الكّف )حذف السابع 

الساكن(، فتكون التفعيلة الثانية منه )مفاعيُل( بدل )مفاعيلن(، ممّا خيرجه عن سالسة الوزن.
)2( ورد البيتان غري منسوبني يف الفوائد الضيائية: 212/1. ومل أقف عىل قائلهام.

)3( سورة اإلنسان/4.
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مؤّثرة.

وأّما العدل ووزن الفعل، فهام ال جيتمعان، فال يكون إاّل العدل، أو وزن 
أو وزن  العدل  لعّلة ُأخرى جامعت  التي هي رشٌط  الَعَلمية  انتفت  فإذا  الفعل. 

الفعل، انتفت تلك العّلة، فبقي االسم بعّلٍة واحدٍة، فصار منرصفًا. 

فاحلاصل: أّن كّل اسٍم أّثرت الَعَلمية يف منعه، إذا انتفت الَعَلمية منه، بقي 
بال عّلٍة، أو بعّلٍة واحدٍة، وعىل التقديرين ينرصف االسم، وهو املطلوب.

تقيق)4(
اختلف سيبويه واألخفش يف اسٍم كان يف األصل صفًة، ثّم زالت الوصفية 

بطرّو الَعَلمية، ثّم زالت الَعَلمية)5(، هل ترجع)6( الوصفية مؤّثرًة أم ال؟

قال سيبويه: ترجع، واألخفش: ال)7(. 

أّما دليل األول: فهو أّنه يصدق عليه أّنه كان يف األصل وصفًا.

وأّما دليل الثاين: فهو أّنه قد زال اعتبارها، إذ صار علاًم، فلم تكن معتربًة، 
األصلية،  اعتربت من حيث  إن  له؛ ألّنا  الَعَلمية ال وجه  زوال  بعد  ما  فاعتبار 

)4( يف»ك«: )تذنيب(. 
)5( )ثّم زالت الَعَلمية( ليس يف»ك«. 

)6( كذا، والصواب: أترجع.
)7( يرى سيبويه أّن أكثر ما ال ينرصف يف املعرفة، قد ينرصف يف النكرة، ومنع من رصف الصفات، 
إىل  تصري  ألّنا  أمحر(؛  )رب  نحو:  نكرة،  جعلتها  ثّم  اساًم  كانت  إذا  و)عطشان(،  )أمحر(  نحو: 
الكتاب:  ينظر:  والَعَلمية.  الوصفية  لزوال  منرصفة  أّنا  األخفش  ويرى  الوصفية.  من  حاهلا 
و175،   128/1 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،377/3 واملقتضب:  197/3و198و323، 

والبسيط يف رشح الكافية: 259/1، والفوائد الضيائية: 248/1.
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فحال الَعَلمية وحال زواهلا متساويان.

هذا واحلّق عندي هو مذهب األخفش، ويف دليله مندوحٌة عن دليٍل آخر، 
كام ال خيفى. 

إلمتام  يوّفقني  أن  أسأُل  واهلل  االسم،  باب  يف  إيراده  أردنا  ما  آخر  هذا 
الباقيني، إّنه خرُي موفٍق ومعنٍي.





الباب الثاين
 يف معرفة أحكام الفعل وأقسامه

تدّل يف  كلمٌة  الكتاب)1(-  أّول  إشارة /75و/ يف  إليه  مّرت  كام  الفعل- 
نفسها عىل معنًى مقرتٍن بأحد األزمنة الثالثة)2(.

ومعناه مرّكٌب من ثالثة أجزاء: احلدث، والنسبة، والزمان.

ومّلا اشتمل عىل احلدث ُسّمي بالفعل، فاّن الفعل يف اللغة بمعنى احلدث، 
فكانت التسمية من باب تسمية اليشء باسم جزئه.

وهو عىل ثالثة أقسام: املايض، واملضارع، واألمر، وخيتّص باألولني )قد(.

املايض
فعٌل دالٌّ عىل أّن النسبة يف الزمان السابق عىل تكّلمك)3(.

وهو مبنّي، ولكن إذا مل يلحق به الضمري املرفوع املتحرك، وال الواو، فهو 

)1( تقّدمت اإلشارة إليه يف الباب األول ص21. 
)2( ورد نحوه يف رشح شذور الذهب: 18، والتعريفات: 215.

)3( مل أجده هبذا اللفظ. 
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به  أحلق  وإن  السكون،  ُبني عىل  املرفوع  الضمري  به  أحلق  وإذا  الفتح،  مبنّي عىل 
الواو فمبنّي عىل الضّم.

ومن خواّصه حلوق تاء التأنيث الساكنة، نحو: )رَضَبْت(.

املضارع 
فعٌل دالٌّ عىل أّن النسبة إّما واقعة يف احلال أو املستقبل)1(.

كـ)العني( معاٍن  بني  مشرتكًا  يكون  قد  االسم  أّن  بسبب  لالسم  مشابٌه 
)2(، فكذا املضارع مشرتٌك بني احلال واالستقبال، وخيّصص االسم بأحد املعاين 

وباالستقبال  )اآلن(،  لفظ  بإحلاق  باحلال  خيّصص  الفعل  فكذا  قرينة،  بنصب 
إن  القريب، ودخول )سوف(  املستقبل  الزمان  املراد  كان  إن  )السني(،  بدخول 

كان املراد الزمان البعيد اإلتيان. 

)أتني(،  عليها:  املشتمل  الزائدة  احلروف  هذه  من  أحد  أوله  يف  ويكون 
أو  مثنيني،  أو  مفردين،  واملخاطبة  للمخاطب  والتاء  وحده،  للمتكّلم  فاهلمزة 
والنون  الغائبة،  املؤنث  ومجع  للغائب،  والياء  والغائبتني،  وللغائبة  جمموعني، 

للمتكلم مع الغري.

وهذه احلروف مفتوحٌة يف الثالثي /75ظ/ املجّرد واملزيد فيه حرفان أو 

)1( مل أجده هبذا اللفظ. 
)2( أي كاملشرتك اللفظي، كام يف كلمة )عني( التي تدّل عىل معاٍن عديدة؛ كالعني البارصة، وعني 
 ،27-25 العربية:  أرسار  يف  املضارع  والفعل  االسم  بني  التشابه  أوجه  ينظر  ذلك.  وغري  املاء 

واإلنصاف: 549/2-550)مسألة 73(.
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أزيد)1(، ومضمومٌة فيام عداه)2(.

 ثّم أّن من خواّص املضارع دخول )السني( و)سوف( واجلازم واإلعراب)3(، 
إذا مل يكن هناك عامل النصب وال اجلزم، وُينصب إذا دخل عليه عامل  فرُيفع 

النصب، وجُيزم إذا دخل عليه عامل اجلزم.

فإن كان صحيحًا جمردًا عن ضمري التثنية واجلمع ]واملخاطب املؤنث[)4(، 
فإعرابه بالضمة رفعًا، والفتحة نصبًا، والسكون جزمًا.

 وإن كان صحيحًا ملحقًا به ضمري التثنية أو اجلمع ]واملخاطب املؤنث[)5(، 
فإعرابه بإثبات النون رفعًا، وإسقاطه نصبًا وجزمًا.

وإن كان معتاًل بالواو والياء، فبالسكون لفظًا، والضمة تقديرًا حالة الرفع، 
وبالفتحة لفظًا حالة النصب، وحذف الواو والياء حالة اجلزم.

وإن كان معتاًل باأللف، فبالسكون لفظًا، والضمة والفتحة تقديرًا حالتي 
الرفع والنصب، وحذف األلف حالة اجلزم.

]عوامل النصب[
وأّما عوامل النصب فهي أربعة: )أْن(، و)َلْن(، و)إَذْن(، و)َكي(. 

)1( يف »ش«: )أو زايد(. 
الذي ماضيه عىل أربعة أحرف أصلية،  أّن ضّم حرف املضارعة يقترص عىل  ابن احلاجب  )2( ذكر 
نحو: ُيدحرج، أو غري أصلية، نحو: ُيكرم. وفتح حرف املضارعة فيام سوى ذلك، نحو: َيذهب، 

وَيتدحرج، وَيستخرج. ينظر: الكافية: 44، ورشح الريض عىل الكافية: 19/4.
)3( هذا بالنسبة إىل غريه من األفعال، فهو خاصة إضافية »منه«. 

)4( من الفوائد الضيائية: 235/2.
)5( زيادة يقتضيها السياق.
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]1[ و)أْن( تكون ملفوظًة، ومقدرًة بعد الم )كي(، والم اجلحود، وحتى، 
أْن  )ُأريُد  مثل:  امللفوظة  فـ)أْن(  العاطفة.  وباقي احلروف  والواو، وأو،  والفاء، 

ُأحسَن إليك(.

فإن قلَت: )أْن( التي تقع بعد الِعلم، فام هي، أناصبٌة، أم ال؟

للرجاء  الناصبة  )أْن(  املشددة؛ وذلك ألّن  )أّن(  من  خمّففٌة  بل  قلُت: ال، 
له  مناسٌب  وهو  والتحقيق،  للتأكيد  واملخّففة  الِعلم،  يناسب  ال  وهو  والطمع، 

غاية التناسب، ولذلك قال اهلل تعاىل: ﴿َعِلَم َأن َسَيُكوُن﴾)6(. 

فإن قلَت: )أْن( التي تقع بعد الظّن، ما هي؟

قلُت: حُيتمل أن تكون ناصبًة، وأن تكون خمففًة /76و/؛ ألّنام يالئامنه، 
فاّن الظّن هو غلبة الوقوع أو الالوقوع، فمن حيث الغلبة يالئمه )إْن( املخففة)7(، 

ومن حيث إّنه ليس ِعلاًم يالئمه الناصبة.

و)أْن( املقّدرة بعد )الم كي( يف نحو: )جئتك لتكرَمني(، وإّنام ُسّمي هذا 
الالم الم )كي(؛ ألّنه بمعناه، وهو سببية ما قبله ملا بعده.

واملقّدرة بعد )الم اجلحود(، وهو )الالم( الواقع بعد )كان( املنفي، وهلذا 
يسّمى جحودًا؛ ألّنه إلنكار وقوع نسبة )كان( إىل اسمه، نحو قوله تعاىل: ﴿َوَما 

ْم﴾)8(.  هَبُ َكاَن اللُ لُِيَعذِّ

إذا  بعده، وأما  ما  إذا كان )حتى( الستقبال  بعد )حتى(  ُتقّدر  إّنام  و)أْن( 
كان للحال فال، و)حتى( املذكور ال خيلو إّما أن يكون بمعنى )كي( أو )إىل أن(، 

)6( سورة املزمل/20.
)7( يف »ك«: )املخفوضة(. 

)8( سورة األنفال/ 33.
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وعىل التقديرين ال خيلو االستقبال إّما أن يكون حقيقًة، أو بالنظر إىل ما قبله. 

فأقسام )حتى( هذه أربعة: 

األول: نحو قولك: )أسلمُت حتى أدخَل اجلنة(.

ومثال الثاين: قولك: )أسلمُت حتى ُتكرمني)1( امللك( بعد أن ُأكِرم.

مثال الثالث: قولك قبل أن تدخَل الدار: )رسُت حتى أدخَل الدار(.

مثال الرابع: قولك بعد أن دخلَت الدار: )رسُت حتى أدخل الدار(، فإّنه 
ال استقبال يف احلقيقة، بل بالنظر إىل السري)2(. و)حتى( هاهنا ليس بمعنى )كي(؛ 

ألّن السري ليس سببًا لدخول الدار، بل رشط له، فيكون بمعنى )إىل أن(. 

وأّما )حتى( االبتدائية، فكقولك: )مرض زيٌد حتى ال يرجونه(.

و)الفاء( إّنام تقّدر بعدها )أْن( إذا اجتمع فيها أمران: 

، أو عرٌض، أو نفٌي،  األول: أن يكون قبلها أمٌر، أو نٌي /76ظ/، أو متنٍّ

)1( يف »ك«: )يكرمني(. 
)2( قال ابن هشام: »ال ينتصب الفعل بعد )حّتى( إال إذا كان مستقباًل، ثم إن كان استقباله بالنظر 
ُموَسى﴾  إَِلْينَا  َيْرِجَع  َحتَّى  َعاكِِفنَي  َعَلْيِه  َح  ْرَ نَّ ﴿َلن  نحو:  واجٌب،  فالنصب  التكلم،  زمن  إىل 
ُسوُل﴾  ]طه/91[، وإن كان بالنسبة إىل ما قبلها خاصة فالوجهان، نحو: ﴿َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ
قصِّ  زمن  إىل  بالنظر  ال  الزلزال،  إىل  بالنظر  مستقبل  هو  إنام  قوهلم  فإن  ]البقرة/214[؛   اآلية 

ذلك علينا.
وكذلك ال يرتفع الفعل بعد )حتى( إال إذا كان حاالً، ثّم إْن كانت حاليته بالنسبة إىل زمن التكلم 
وإن  الدخول،  حالة  يف  وأنت  ذلك  قلت  إذا  أدخُلها(،  حّتى  )رسُت  كقولك:  واجٌب،  فالرفع 
) نحو:  احلكاية،  ُتقّدر  مل  إذا  نصبه  وجاز  ُرفع،  حمكيًة؛  كانت  بل  حقيقية،  ليست  حاليته  كانت 
ُسوُل)، قراءة نافع بالرفع بتقدير )حتى( حالتهم حينئٍذ أّن الرسول والذين  وُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ
آمنوا يقولون كذا وكذا«. مغني اللبيب: 275/2-277. وينظر: رشح ابن عقيل: 11-10/4.
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أو استفهاٌم. 

مثال األول: )ُزرين فُأكرَمك(.

مثال الثاين: )ال تشتمني فأرضَبك(.

مثال الثالث: )ليت يل ماالً فأنفَقه(.

مثال الرابع: )أال ينزل فيصيَب خريًا(.

مثال اخلامس: )ما تأتينا فتكرَمنا(.

مثال السادس: )هل عندك ماٌء فأرشَبه؟(.

الثاين من الرشطني: سببية ما قبلها ملا بعدها، كاألمثلة السابقة.

و)الواو( إّنام تقّدر بعدها )أن( إذا كان فيه أمران: 

األول: اجلمعية، أي: يكون ما قبلها وما بعدها يف زماٍن واحٍد.

الثاين: أن تكون بعد أحد األمور املذكورة يف الفاء، واملثال ما ُذكر يف الفاء، 
إاّل أّنه تبّدل الفاء هناك بالواو.

)إاّل  وبمعنى  تارًة،  أْن(  )إىل  بمعنى  فهي  )أْن(،  بعدها  املقدرة  )أو(  وأّما 
أْن( ُأخرى، مثل قولك: )أللزمنّك أو ُتعطَيني حّقي(، أي: )إىل أْن(، أو )إاّل أن 

ُتعطَيني(. 

يكون  بأن  بعدها  )أن(  تقدير  فُيشرتط  األخر،  العاطفة  احلروف  وأّما 
املعطوف عليه اساًم، نحو: )أعجبني علُمك ثّم ُتكرَم(.

واعلم أّن احلروف العاطفة إذا عطفت ما بعدها عىل اسم، فال رشط)1(.

)1(  أي: إّن احلروف العاطفة مطلقًا، ال يشرتط فيها ما ذكر من الرشوط لصحة تقدير )أن( بعدها، 
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و)إذن(  )لن(  دون  )أن(  لفظة  احلروف  هذه  بعد  ُيقّدرون  مِلَ  قلَت:  فإن 
و)كي(؟

قلُت: قيل فيه وجوه: 

األول: إّن )أْن( هو األصل يف العمل، فهو اجلدير بأن يقّدر. 

الثاين: إّن )أْن( ليس هلا معنى)1(، وأّما البواقي فإّن هلا معايَن - كام سيجيء، 
إن شاء اهلل تعاىل)2(- وما ال معنى له يمكن أن يكون يف مجيع املواضع، وأّما ما 
له معنًى فال يصلح إاّل ملوضٍع مناسٍب ملعناه، وتقدير املمكن التقدير يف /77و/ 
معنى،  له  ممّا  باحلذف  أجدر  له  معنى  ما ال  وأيضًا  وأضبط،  أوىل  املواضع  مجيع 

فالصواب أن حُيمل كالم البلغاء عليه.

أكثر  فكانت  واألمر،  واملضارع  املايض  عىل  تدخل  )أْن(  إّن  الثالث: 
استعامالً من أخواهتا، وألجله كانت هلا مزيٌة عىل أخواهتا، فهي األوىل واألجدر 

بأن تقّدر)3(.

تّم الكالم يف )أْن(.

َيْأَذَن يِل  َأْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى  ]2[ وأّما )لن( فنحوها يف قوله تعاىل: ﴿َفَلْن 
َأِب﴾)4(.

أو  وتشتَم(،  زيدًا  رضُبك  )أعجبني  نحو:  رصحيًا،  اساًم  املضارع  الفعل  عىل  املعطوف  كان  إذا 
)فتشتَم(، أو )ثّم تشتَم(. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 77/4، الفوائد الضيائية: 251/2.
)1( وأّما الداللة عىل االستقبال واملصدرية، فمجاٌز عن كونا عالمة إلرادة ذلك مّما بعدها»منه«. 

)2( تأيت معانيها تباعًا يف هذا الباب.
)3( ينظر: أرسار العربية: 332.

)4( سورة يوسف/80.
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ثّم أّنه اختلف يف أّنا للنفي املؤّكد، أو املؤّبد)1(.

أّما دليل األول: فاآلية املذكورة، فإّنه لو كان للنفي املؤبد لكان بني فقريت 
اآلية تناٍف؛ ألّن )لن( يدّل عىل التأبيد، و)حتى( يدّل عىل االنتهاء، وبينهام تناٍف 

بنّي.

وأّما دليل الثاين: فقوله تعاىل: ﴿َلن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت﴾)2(. 
فاّنه كالم السحرة الذين أرادوا أن يعارضوا معجزة موسى 7 بسحرهم، فأسلموا، 
وخياطبون فرعون بعد إسالمهم، وال شّك أّنم ظنّوا من أنفسهم أّنم ال يؤثرون 

فرعون أبدًا، هذا ما يمكن أن يقال يف توجيه املذهبني.

وأّما اجلواب عن األول: فهو أّنه ال تنايَف أصاًل، إذ معنى اآلية: أيّن ال أبرح 
األرض أبدًا إذا مل يأذن يل أيب.

وأيضًا ُيمكن أن يقال: ليس املراد التأبيد احلقيقي، وكثريًا ما ُيطلقون لفظ 

)1( ذهب الزخمرشي إىل أّن )لن( تفيد توكيد النفي، قال يف املفصل: »تقول: ال أبرُح اليوم مكاين، 
فإذا وّكدت وشّددت، قلت: لن أبرَح اليوم مكاين«. املفصل: 407. وأنكر ذلك ابن هشام، قال: 
»و)لن( حرٌف يفيد النفي واالستقبال باالتفاق، وال يقتيض تأبيدًا خالفًا للزخمرشي يف )أنموذجه(، 
وال تأكيدًا خالفًا له يف )كشافه(، بل قولك: )لن أقوَم(، حمتمٌل ألن تريد بذلك أّنك ال تقوم أبدًا، 
 وأّنك ال تقوم يف بعض أزمنة املستقبل، وهو موافٌق لقولك: )ال أقوم(، يف عدم إفادة التأكيد«. 

رشح قطر الندى: 58، وينظر: مغني اللبيب: 504/3-505، واجلنى الداين: 270. 
يف  قال  فقد  بالتأبيد،  الزخمرشي  قول  عىل  يدّل  ما  )األنموذج(  يف  وال  )الكشاف(،  يف  َيِرْد  ومل 
نسبة  توجيه  يمكن  وال  التأكيد«.  عىل  ولكن  املستقبل،  نفي  يف  )ال(  نظرية  »و)لن(  األنموذج: 
القول بالتأبيد إىل الزخمرشي إاّل أن نقول: إّن لفظ )التأكيد( يف األنموذج مصحٌف عن )التأبيد( 
أن  إال  للمستقبل،  نفي  يف  أختان  و)لن(  )ال(  أّن  الكشاف:  يف  وذكر  الكلمتني.  رسم  لتقارب 
و22/3،   ،248/1 الكشاف:   ،32 األنموذج:  ينظر:  )ال(.  يف  ليس  وتشديدًا  تأكيدًا  )لن(  يف 

و103/4، و292.
)2( سورة طه/72.
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التأبيد ويتجّوزون به، فلئن جتّوزوا باللفظ الذي بمعناه كان أوىل. 

وأّما اجلواب عن  الثاين: فهو أّن كونم ظاّنني من أنفسهم /77ظ/ تأبيد 
عدم اإليثار ال يقتيض أن يكون مرادهم من الكالم ذلك.

عىل  داللتها  فاّن  االستدالل،  إىل  حاجة  وال  األول،  املذهب  هو  واحلّق 
التأكيد مّتفٌق فيها)1(، إّنام االختالف يف أّنا مع داللتها عىل التأكيد، هل تدّل عىل 

التأبيد أيضًا، أم ال؟ وإثبات التأبيد مشكٌل جدًا، فالقول بالتأكيد فقط سهٌل.

فإن قلَت: أهي كلمٌة مركبٌة، أم كلمٌة برأسها بسيطة ال تركيب فيها؟

األول،  إىل  اخلليل  فذهب  ذلك؛  يف  وسيبويه  اخلليل  اختلف  قد  قلُت: 
وقال: أصلها )ال أن( فصارت لكثرة االستعامل )لن(، وسيبويه إىل الثاين)2(.

أّما األول: فال حيتاج إىل دليل، بل تكفيه مناسبة تاّمة بني )ال أن( و)لن(، 
وقد حتّققت.

وأّما الثاين: فدليله أّنه يصّح لنا أن نقول: )أّما زيدًا فلن أرضَب(، ولو كان 
كام قال اخلليل ملا جاز ذلك؛ ألّن ما بعد )أْن( ال يعمل فيام قبلها، فلو كان أصل 

لن )ال أن( ملا جاز أن تعمل فيام قبلها)3(، وليس كذلك.

وقد اعتذر بعضهم)4( عن اخلليل بأّن األلفاظ إذا رّكبت بعضها مع بعض 

يقّيد  مل  للتأبيد  كانت  ولو  قيل:  دليل،  بال  دعوى  »كالمها  قال:  القولني،  كال  هشام  ابن  أنكر   )1(
َم اليوَم إنسّيًا﴾ ]مريم/26[، ولكان ذكر األبد يف ﴿ولْن يتمنّوُه أبدًا﴾  منفّيها باليوم يف ﴿فلْن أكلِّ

]البقرة/95[ تكرارًا، واألصُل عدمُه«. مغني اللبيب: 505/3.
)2( ينظر: الكتاب: 5/3، والصاحبي: 169، ورشح الريض عىل الكافية: 26/4. 

)3( ينظر: رشح املفصل: 15/7-16، واجلنى الداين: 270. 
)4( البعض صاحب أرسار العربية»منه«. 
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تغرّيت أحكامها، فيجوز أن تعمل )أْن( إذا ُرّكبت مع )ال( فيام قبلها)1(.

هذا آخر الكالم يف )لن(.

]3[ وأّما )إذن( فرشط عملها اثنان: 

األول: أن ال)2( يكون ما بعدها معتمدًا عىل ما قبلها، بأن يكون خربًا له، أو 
جوابًا لرشٍط أو قسٍم قبلها.

الثاين: أن يكون الفعل املنصوب هبا مستقباًل.

أّما االشرتاط بالرشط األول، فألّن )إذن( ضعيف العمل، فالبّد يف عمله 
من أن يفرغ له املعمول، وإذا اتصل بام قبله انتفى الفراغ /78و/. 

وأّما االشرتاط بالرشط الثاين؛ فألّنا إّنام تقع فيام إذا كانت مع الفعل بمعنى 
جزاء الرشط أو جواب القسم، ومها ال يكونان إاّل مستقبلني، كقولك: )أسلمُت 

إذن أدخَل اجلنة(، أي: أسلمُت، وإذا أسلمُت فايّن أدخل اجلنة. 

فإن قلَت: ما حكمها إذا كانت بعد الواو والفاء؟ كقولك: )أسلمُت وإذن 
أدخل اجلنة(.

قلُت: جاز فيها األمران؛ العمل وعدمه.

أّما عدم العمل؛ فألّنه اعتمد حينئٍذ ما بعدها عىل ما قبلها.

وأّما العمل؛ فألّن هذا االعتامد ضعيٌف )3( ال يمنع العمل.

]4[ وأّما )كي( فللسببية، كقولك: )أسلمُت كي ادخَل اجلنة(.

)1( أرسار العربية: 329. 
)2( )ال( سقطت من »ك«.

)3( يف »ك«: )فألّن اعتامدها عىل هذا ضعيف(.
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فإن قلَت: ملاذا تنصب هذه احلروف املضارع؟ 

قلُت: أّما )أن( فألّنا تشبه )أْن( املخّففة من املثقلة، و)أّن( املثّقلة تنصب 
البواقي فقد  مّلا كانت مشاهبًة ملخّففتها)1(، فاعملوها عملها، وأّما  االسم، فهذه 

مُحلت عليها. 

فإن قلَت: احلمل إّنام يكون بني أمرين متساويني يف بعض األمور، فام وجه 
التساوي؟

قلُت: وجه التساوي أّن الكّل جيعل الفعل بمعنى املستقبل.

هذا متام الكالم يف احلروف الناصبة.

]األلفاظ الازمة[
وأّما األلفاظ اجلازمة، فـ)مل(، و)مّلا(، و)الم األمر(، و)ال النهي(، وكلامت 

امُلجازاة اسمية أو حرفية.

فـ)مل( و)مّلا( يقلبان املضارع بمعنى املايض، إاّل أّن )مّلا( تدّل عىل استغراق 
األزمنة املاضية، وعىل ترّقب وقوع الفعل، وجيوز حذف فعلها)2(، وهذه األمور 

ال جتري يف )مل(.

و)الم األمر( هي التي تدّل عىل أّن الفعل مطلوٌب للمتكلم)3(، وقد عّرفها 

أيضًا  فإنّا  املخّففة،  بمشاهبتها  ُيكتفى  أن  )بل يمكن  )1( يف »ش«: )ملخففها(، وجاء يف حاشيتها: 
تعمل النصب يف ضمري الشأن والقصة املحذوف وجوبًا عىل ما قالوه »منه سّلمه اهلل«(. 

)2( جيوز حذف الفعل بعدها إْن دّل عليه دليل، نحو: )شارفت املدينة ومّلا(، أي: ومّلا أدخلها. ينظر: 
رشح الريض عىل الكافية: 83/4.

)3( نحوه يف برهان الزركيش: 349/4.
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ابن احلاجب: بأّنا املطلوب هبا الفعل)1(.

وأقول: فيه تسامٌح، فاّن ظاهره أّن /78ظ/ املتكلم بسببها يطلب الفعل، 
وليس كذلك، بل باستعانتها يدّل املخاطب عىل مراده.

وأّما )ال النهي( فهي التي تدّل عىل أّن مطلوب املتكلم ترك الفعل)2(.

و)َمن(،  و)ما(،  و)متى(،  )أين(،  فهي:  االسمية،  املجازاة  كلامت  وأّما 
و)أّي(، و)أّنى(، و)مهام(، و)إذا(، و)كيف( مع )ما( و)إذ(، و)حيث( كذلك)3(.

وأّما احلرفية، فهي )إْن(. والكّل لسببية ما قبلها ملا بعدها. 

ثّم أّن )إْن( تكون ملفوظًة ومقدرًة بعد األمر والنهي والتمني واالستفهام 
غريمها  وال  واو  وال  فاء  هبا  املجزوم  الفعل  قبل  يكون  ال  أن  برشط  والعرض، 
العاطفة  احلروف  بحذف  سبق)4(  فيام  ُذكر  الذي  واملثال  العاطفة،  احلروف  من 
وجزم الفعل، فتقدير قولنا: )ُزرين ُأكرْمَك(: ُزرين إن تُزرين ُأكرْمك، وِقس عليه 

البواقي.

فإن قلَت: مِلَ عملت هذه اجلزم؟

قلُت: أّما كلامت الرشط واجلزاء؛ فألّنا حتتاج إىل مجلتني: إحدامها رشط، 
واألخرى جزاء، فيطول به الكالم، فأرادوا أن خيّففوا بعض التخفيف، فجزموه.

وأّما )مل( و)مّلا( فألّنا تشابه كلامت امُلجازاة يف أّن كاًل منها يقلب الفعل، 

)1( الكافية: 46.
)2( نحوه يف الفوائد الضيائية: 257/2.

)3( أي: مع )ما( »منه«. 
)4( يريد األمثلة املتقدمة يف نصب الفعل املضارع بعد الفاء والواو يف جواب األمر، أو النهي، أو 

التمنّي، أو العرض، أو النفي، أو االستفهام. ينظر: ص 186-185.
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أّما كلامت امُلجازاة فتقلب املايض إىل املستقبل، وأّما )مل( و)مّلا( فبالعكس، كام مّر.

وأّما )الم األمر(؛ فألّن امُلصّدر هبا ُيشابه األمر احلارض.

وأّما )ال النهي(؛ فألّنا ضّد الم األمر، وكثريًا ما حُيمل اليشء عىل ضّده. 

هذا آخر الكالم يف املضارع.

األمر
وهو الفعل الداّل عىل الطلب بدون الالم لفظًا، وإن كان تقديرًا، كام ذهب 

إليه بعٌض، منهم: جار اهلل)1(.

وصيغته ختتلف باختالف ما بعد حرف املضارعة، و/79و/اختالف عني 
الفعل، فإذا كان ما بعد حرف املضارعة متحركًا ُحذف حرف املضارعة، وجزم 
مبتدأ،  الساكن  بقي  املضارعة،  حرف  منه  ُحذف  فإذا  ساكنًا،  كان  وإن  اآلِخر، 
مضمومًا،  الفعل  عني  كان  فإن  الوصل،  مهزة  فزادوا  حماٌل،  بالساكن  واالبتداء 

فهي مضمومٌة، وإاّل فهي مكسورٌة.

ْب،  )ارِْضِ نحو:  والثالث  )ُاْقُتْل(،  نحو:  والثاين  )دْحِرْج(،  نحو:  فاألول 
واِْعَلْم(.

به  يؤمر  ما  الزخمرشي، بل قال يف )األنموذج(: »األمر  بنصه عن جار اهلل  التعريف  يرد هذا  )1( مل 
بالالم،  وغريه  و)دحرج(،  و)ضارب(،  )ضع(،  نحو:  )افَعْل(،  مثال:  عىل  املخاطب  الفاعل 
نحو: )لُيرَضْب زيٌد(، و)لُترَضْب أنت(، و)ألرَُضْب أنا(، و)لَيرِضْب زيٌد(، و)ألرِضْب أنا(«. 
جمزوٌم؛  معرٌب  األمر  فعل  أّن  إىل  الكوفيون  وذهب   .339 املفصل:  وينظر:   ،27 األنموذج: 
ألّن األصل فيه )لتفَعْل(، كقوهلم يف األمر للغائب: )ليفَعْل(، إاّل أّنم استثقلوا جميء الالم فيه 
مع كثرة االستعامل، فحذفوها مع حرف املضارعة طلبًا للتخفيف. ينظر: اإلنصاف: 524/2 

)مسألة 72(، وأرسار العربية: 320-317.



......................................................................  موضح أرسار النحو  460

فصل ]يف تعدي الفعل ولزومه[
اعلم أّن الفعل مطلقًا ينقسم إىل متعٍد وغريه، أّما املتعدي فهو الذي أوقعه 
الفاعل عىل غريه، وغري املتعدي بخالفه، ثّم املتعدي إّما متعٍد إىل مفعوٍل واحد،ٍ 

أو مفعولني، أو ثالثة.

فاألول: نحو: )رضب(، يقال: )رضب زيٌد عمرًا(. 

والثاين: نحو: )عِلم(، يقال: )عِلم زيٌد عمرًا قائاًم(.

والثالث: نحو: )أْعَلم(، يقال: )أْعَلم زيٌد عمرًا بكرًا قائاًم(.

فصل يف بيان أفعال القلوب
)ظننُت(،  الثالث:  )زعمُت(،  الثاين:  )علمُت(،  األول:  سبعة:  وهي 
السابع: )وجدُت(.  السادس: )رأيُت(،  الرابع: )حسبُت(، اخلامس: )خلُت(، 

والكل يتعّدى إىل مفعولني.

ومن خواّصها: 

ألّن  وذلك  حمالة؛  ال  اآلخر  ذكر  وجب  مفعوليها،  أحد  ُذكر  إذا  أّنه   ]1[
بدونام  فهو جائٌز)1(؛ ألّنه  معًا  ُحذفا  إذا  نعم،  معًا.  بدون ذكرمها  يتّم  الكالم ال 

أيضًا يتّم الكالم.

]2[ ومنها: أّنه جيوز إلغاء عملها إذا تأّخرت عن معموليها، أو توّسطت 

َكائَِي  رُشَ نحو: ﴿َأْيَن  لدليل-  أي  اختصارًا-  املفعولني  باإلمجاع حذُف  ابن هشام: »جيوز  قال   )1(
اّلِذيَن ُكنُْتْم َتْزُعُموَن﴾ ]القصص/62[...أي تزعمونم رشكائي...وأّما حذفهام اقتصارًا -أي 
لغري دليل- فعن سيبويه واألخفش املنُع مطلقًا، واختاره الناظم، وعن األكثرين اإلجازة مطلقًا، 

لقوله تعاىل: ﴿َواللُ َيْعَلُم َوأْنُتْم الَ َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة/216[...«. أوضح املسالك: 70/2.
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مانٌع  حصل  فإذا  بنفسها،  مستقلٌة  اسميٌة  مجلٌة  األصل  يف  معموليها  ألّن  بينهام؛ 
ضعيٌف عن العمل كفى يف اإللغاء.

أو  االستفهام،  قبل /79ظ/  إذا وقعت  إلغاؤها)1(  أّنه جيب  ومنها:   ]3[
النفي، أو الالم.

فاألول: نحو : )علمُت أزيٌد عندك أم عمٌرو(.

الثاين: نحو: )علمُت ما زيٌد عندك(.

الثالث: نحو: )علمُت لزيٌد عندك(، ووجوب اإللغاء؛ ألّن هذه املذكورات 
- أعني االستفهام والنفي والالم- هلا صدارة الكالم، وتنافيها املعمولية، كام ال 

خيفى.

]4[ ومنها: أّنه جيوز أن يكون فاعلها ومفعوهلا ضمريين عائدين إىل يشٍء 
واحٍد، نحو: )َعِلْمُتني منطلقًا( )2(.

فصل يف بيان األفعال الناقصة
وهي سبعة عرش فعاًل)3(: )كان(، )صار(، )أصبح(، )أمسى(، )أضحى(، 
)ما  انفّك(،  )ما  زال(،  )ما  )راح(،  )غدا(،  )عاد(،   ،)4( )آض(  )بات(،  )ظّل(، 

)1( ويطلق عليه النحويون مصطلح التعليق، فرقًا بينه وبني اإللغاء املتقدم، لكن املصنف هنا يتسامح 
بإطالق اإللغاء عىل احلالتني. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 154/4 و159، أوضح املسالك: 

60/2-68، رشح ابن عقيل: 50-46/2.
)2(  وأحلقوا هبا )عدم( و)فقد(، فيقال: )عدمُتني( و)فقدُتني(، وال جيوز نحو هذا االستعامل يف سائر 

األفعال األخر. ينظر: املفصل: 348، ورشح الريض عىل الكافية: 169/4.
)3(  )فعاًل( ليس يف »ش«.

)4(  آَض كذا، َأي: صار، يقال: آَض سواُد شعره بياضًا. لسان العرب-أيض-115/7.
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فتئ(، )ما برح(، )ما دام(، )ليس(.

وقد جاء )جاء( بمعنى )كان(، و)قعد( بمعنى )صار(.

فاألول: كقوهلم: )]ما[ جاءت حاجَتك؟( )1(، بفتح حاجتك.

والثاين: كقوهلم: )أرهف شفرته)2( حتى قعَدْت كأّنا حربٌة( )3(.

غري  يف  ناقصني  فعلني  و)قعد(  )جاء(  استعامل  جيوز  أّنه  يف  اختلف  ثّم 
إىل  والفّراء  الثاين،  إىل  األندليس)4(  فذهب  ال؟  أم  كذلك،  فيه  املسموع  املوضع 

األول)5(.

خالف  ناقصني  واستعامهلام  التاممية،  أصلهام  أّن  فهو  األول)6(:  دليل  أّما 

صارت(،  )ما  بمعنى  والرفع  بالنصب  حاجتك؟(  جاءت  )ما  بعضهم:  عن  سيبويه  حكى    )1(
فالنصب عىل أّن )ما( استفهامية مبتدأ، ويف )جاءت( ضمري يعود إىل )ما(، وأدخل التأنيث عىل 
)ما( ألّنا هي احلاجة، وذلك الضمري هو اسم )جاءت(، و)حاجتك( خرب، والتقدير: أية حاجٍة 
صارت حاجتك؟ وعىل الرفع، تكون )حاجتك( اسم جاءت، و)ما( خربها. رشح األشموين: 

337/1. وينظر: الكتاب: 50/1، واملفصل: 349.
وُأْرِهَفت  ُمْرَهٌف، وَرِهيف،  ُمْرَهٌف، وسيف  ُمْرَهف، وَسْهم  فهو  ْقُته،  َرقَّ َأي  َأْرَهْفُت سيفي:    )2(
حروُف  السيوف:  وَشَفراُت  العريضُة،  نُي  السكِّ ْفَرُة:  والشَّ اها.  َحدَّ وُأْخرج  ُسنَّْت،  َأي  امُلْديُة: 

َحّدها. لسان العرب-رهف-128/9، و- شفر-418/4.
)3(  ينظر: رشح األشموين: 334/1، واملفصل: 349.

)4( هو القاسم بن أمحد بن املوفق األندليس املريس اللورقي، من علامء العربية باألندلس، نسبته إىل 
لورقة بمرسية، رحل إىل العراق وسورية، وتويّف بدمشق سنة )661 هـ(، له )املحصل يف رشح 
عنه يف رشح  النقل  الريض  أكثر  وقد  القراءات،  الشاطبية( يف  أربع جملدات، و)رشح  املفصل( 
الكافية ورشح الشافية، ينظر: معجم األدباء: 233/16/الرتمجة40، وإنباه الرواة: 167/4/ 

الرتمجة 944، وتاريخ اإلسالم: 84/49، والوايف بالوفيات: 83/24.
)5( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 187/4، والفوائد الضيائية: 288/2.

)6( أي: دليل األندليس، وإذا أراد به املذهب يتوجب أن يقول : )أما دليل الثاين(. 



األفعال الناقصة ...........................................................................  463

األصل، فيجب أن ُيقترص عىل موضع السامع.

وأّما دليل الثاين: فهو أّنه إذا سمعنامها ناقصني، علمنا أّن استعامهلام كذلك 
جائز، فنقيس عىل موضع السامع غريه.

األول،  الوجه  وقوة  الوجه،  هذا  َضعف  املنصف  الفطن  عىل  خيفى  وال 
فاملذهب السديد هو األول، فلُيعتمد عليه.

ثّم اعلم أّن )كان( أربعة أنواع: 

األول: الناقصة.

الثاين: التامة.

الثالث: التي بمعنى )صار( /80و/.

الرابع: الزائدة. 

مثال األول: )كان زيٌد قائاًم(.

ٍة﴾)1(، أي: وجد. مثال الثاين: قوله تعاىل: ﴿َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَ

مثال الثالث: قول الشاعر)2(:                                                   ]الطويل[
بَِتْيهــاَء َقْفـٍر والـَمطِيُّ كـَأنَّـهـا          َقطا احَلْزِن قد كا َنْت فِراخًا ُبُيوُضها)3(

)1( سورة البقرة/280.
)2( هو عمرو بن أمحر الباهيل، شاعر خمرضم، صحيح الكالم، كثري الغريب، عّده ابن سالم يف الطبقة 
الثالثة من فحول شعراء اإلسالم، واختلف يف سنة وفاته. طبقات فحول الشعراء: 571/2 و580، 
.139 بالُعور:  الشُعور   ،214 املرزباين:  الشعراء/  معجم   ،44 اآلمدي:  واملختلف/  املؤتلف 

)3( وجاء قبله: 
ى والعنُي تري َعُروُضها أال لـيـت شعــري هل أبيــتن ليلًة          صحيَح السُّ
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أي: صارت، فاّن البيوض تصري فِراخًا، ال أّنا كانت فِراخًا.

مثال الرابع: قول الشاعر)1(:                                                         ]الوافر[ 
فكيف إذا َمَرْرَت بداِر َقْوٍم             وجرياٍن لنــا كاُنوا كِراِم )2(

 ،186 ــرض-7/  ــرب-ع ــع ال ولسان   ،575  /5 ــوان:  ــي واحل  ،119 ــه:  ــوان دي ينظر: 
و-كون-367/13، وخزانة األدب: 9/ 201.

   ومل ينسب يف املعاين الكبري: 313، واملفصل: 351، وأرسار العربية: 137، ورشح الريض عىل 
الكافية: 4/ 189، ورشح املفصل: 102/7، ورشح األشموين: 1/ 337.

معنى البيت: التيهاء: الصحراء التي يضّل فيها الساري، وقد شّبه اإلبل يف رسعتها وشّدة سريها، 
من  غلظ  ما  وهو  احلزن،  إىل  القطا  أضاف  وقد  املاء،  إليها  لتحمل  فراخها  فارقت  التي  بالقطا 
األرض، للداللة عىل قّلة املاء وشّدة العطش، وذلك أدعى لسعة طريانا. ينظر: خزانة األدب: 

.203-201/9
ام بن غالِب بن َصْعَصَعة التميمّي الدارمّي، أبو فراس، الشهري بالَفَرْزَدق جلهامة وجهه  )1( هو مَهَّ
وغلظه، شاعر من النُّبالء، من أهل البرصة، عظيم األثر يف اللغة، ومن شعراء الطبقة األُوىل يف 
االسالم، له نقائض مشهورة مع َجِرير واألْخَطل، وُتويّف يف بادية البرصة سنة )110هـ( وقيل: 
)114هـ(. ينظر: طبقات فحول الشعراء: 298/2، واألغاين: 180/21، واألعالم: 93/8. 

)2( البيت من قصيدة يمدح هبا هشام بن عبد امللك، ويجو جريرًا، وروايته يف الكتاب واملقتضب: 
)رأيت ديار قوم( بدالً من )مررت بدار قوم(. ويف الديوان: )رأيت ديار قومي(، وقبله: 

جاِم فقالوا إْن فعلَت فأغِن عنّا            دموعًا غرَي راقئِة السِّ
ينظر: الديوان: 835، وكتاب اجلمل يف النحو/اخلليل: 150، والكتاب: 153/2، واملقتضب: 

116/4، ورشح األشموين: 372/1، وخزانة األدب: 219/9.
العربية:  وأرسار   ،317 العربية:  ورس  اللغة  وفقه   ،165 الصاحبي:  يف  منسوب  غري  والشاهد 
اللبيب:  ومغني   ،258/2 املسالك:  وأوضح   ،192/4 الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،136

520/3، ورشح ابن عقيل: 289/1.
وذهب اخلليل وسيبويه إىل زيادة )كان( يف الشاهد، ورّد املربد ذلك، جاعاًل قوله : )لنا( خربًا هلا 
مقدمًا عليها، كأّنه قال: )وجريان كانوا لنا كرام(، وللعلامء يف البيت تأويالت كثرية، مجعها ابن 

هشام يف مغني اللبيب: 520/3.
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أي: جرياٍن كراٍم، فزيدت )كان( للتأكيد.

واعلم أّن بعضهم)1( قّسم )كان( إىل مخسة؛ أربعة منها ما ُذكر، وخامسها: 
كقول  للضمري)2(،  املفّسة  اجلملة  وخربها  الشأن،  ضمري  اسمها  التي   )كان( 
الشاعر)3(:                                                                                                                                                              ]الطويل[

إَِذا ُمتُّ َكاَن النَّاُس ِصنَْفاِن َشاِمٌت           وآَخُر ُمْثٍن بِالَِّذي ُكنْـُت َأْصـنَُع )4(

صار)5(،  بمعنى  أو  الناقصة،  تكون  أن  إّما  هذه  )كان(  ختلو  ال  وأقول: 
وكالمها قد مّرا، فعاّده)6( قساًم آخر مكثاٌر)7(.

)1( البعض صاحب أرسار العربية»منه«. 
)2( ينظر: أرسار العربية: 135-136، والفوائد الضيائية: 289/2.

)3( هو عمري بن عبد اهلل بن عبيدة بن كعب، من بني سلول، من شعراء الدولة األموية، كنيته أبو 
ابن سالم يف شعراء  لبني هالل، ويلقب بـ)عجري(. عّده  الفيل. قيل: هو موىًل  الفرزدق، وأبو 
الطبقة اخلامسة من اإلسالميني، ينظر: طبقات فحول الشعراء: 593/2، واألغاين: 58/13، 
/48/40 دمشق:  وتاريخ   ،250 واملختلف:  واملؤتلف  و232،   166 الشعراء:  ومعجم 

ترمجة4655، وشعر العجري السلويل: 207.
)4( البيت من الطويل، وروايته يف األغاين: 

إذا متُّ كان الناُس نِصفني شامٌت            وُمْثٍن بمـا قد كنت ُأسِدي وَأصنع
والكتاب   ،225 السلويل:  العجري  شعر  ينظر:  البيت  لتخريج  الرواية،  هذه  عىل  فيه  شاهد  وال 

71/1، األغاين 77/13، خزانة األدب: 73/9.
الشجري:  ابن  وأمايل   ،38 العربية:  يف  واللمع   ،145 النحو:  يف  اجلمل  كتاب  يف  ينسب  ومل 
و760،  و740،   ،696 الزجاجي:  مجل  رشح  يف  والبسيط   ،135 العربية:  وأرسار   ،116/3

ورشح األشموين: 367/1.
)5( وحيتمل أن تكون تاّمة أيضًا، فاعلها الضمري.»منه«.

)6( يف»ك«: )فعده(. 
)7( يريد أّن عّدها قساًم آخر تكثرٌي لعدد األقسام، واملكثار يف اللغة: املهذار الكثري الكالم، يقال: رجل 
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ثّم أّنه قيل: إّن )كان( الناقصة ليس فيها معنى احلدث بخالف التاّمة)1(.

وأقول: عدم كينونة احلدث يف الناقصة حمّل نظٍر حيتاج إىل دليٍل، وليس)2(.

 وأّما )أصبح(، و)أمسى(، و)أضحى(، و)ظّل(، و)بات(، فبمعنى: صار 
حى، ومتام النهار، ومتام الليل. بح)3(، وامُليّس)4(، والضُّ كذا يف وقت الصُّ

بح  الصُّ وقت  يف  يكون  أن  من  أعّم  كذا)5(،  صار  بمعنى:  تستعمل  وقد 
وامُليّس، أو غريمها.

فإن قلَت: هل جيوز)6( تقديم أخبار تلك األفعال عليها، أم ال؟

قلُت: أّما فيام ليس يف أوله )ما(، فهو جائٌز باالتفاق، فإّنا شبيهٌة باملفعول، 
فيجوز تقديمها عليها، كام جيوز تقديم املفعول عىل فعله.

وأّما /80ظ/ فيام أوله )ما( فهو ممتنٌع)7( باالتفاق)8(؛ وذلك ألّن )ما( يف 

مكثار، وامرأة مكثار. ينظر: العني-كثر-348/5، واملعجم الوسيط-كثر-: 472/2.
اإلنصاف:   ،134-133 العربية:  أرسار   ،136 العربية:  يف  اللمع   ،76 العسكريات:  املسائل   )1(

826/2 )مسألة 119(، رشح املفصل: 89/7.
)2( أي: وليس هناك دليل، وهذا الرتكيب من مظاهر أسلوب املصنف.

نحو:  باِح،  الصَّ يِف  َدَخَل  وبَِمْعنَى  ْبِح،  الصُّ َوْقِت  يِف  َذاِكرًا  صار  أي  ذاِكرًا(،  َزْيٌد  )َأْصَبَح  نحو:   )3( 
﴿َفُسْبَحاَن اللَِّ ِحنَي مُتُْسوَن َوِحنَي ُتْصبُِحوَن﴾ ]الروم/17[.

)4( امُليّس - بضم امليم أو كسها، وسكون السني - من املساء، كالصبح من الصباح. العني- ميس- 
323/7، القاموس املحيط- مسو-: 390/4.

نَثى َظلَّ َوْجُههُ  ُمْسَوّدًا َوُهَو َكظِيٌم﴾ ]النحل/58[. )5( نحو: ﴿َوإَِذا ُبرشَِّ َأَحُدُهم بِاألُْ
)6( كذا، والصواب: أجيوز.

)7( يف »ك«: )ممنوع(.
بعض  وأجاز  عليها،  دام(  خرب)ما  تقديم  امتناع  عىل  اإلمجاع  هشام  وابن  األنباري  ابن  نقل   )8(
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غري )ما دام( للنفي، وقد عرفت أّن النفي له صدارة الكالم، فال يعمل فيام قبله، 
ومحل )ما دام( عىل غريه.

وأّما )ليس( فهي خمتلٌف فيها، فذهب الكوفيون إىل أّنه ال جيوز، والبرصيون 
إىل أّنه جيوز)1(. 

أّما دليل األول، فهو وجهان: 

األول: أّنه أيضًا نفٌي، فله صدارة الكالم، فال يعمل فيام قبله.

الثاين: أّنه فعٌل ال يترّصف، والفعل غري املترّصف ال يترّصف عمله.

الواب
أّما عن األول: فهو أّن عمل )ليس( للفعلية، وال مدخل يف عمله للنفي، 

والفعل يتقّدم عليه معموله.

وأّما عن الثاين: فهو أّنا ال نسّلم أّن الفعل إذا مل يترّصف ال يترّصف عمله، 
ال بّد له من دليل. 

وأّما دليل الثاين، فهو أيضًا وجهان: 

األول: أّنه فعل يعمل للفعلية، ومعموالت األفعال تتقّدم عليها. 

الكوفيني وبعض البرصيني تقديم خرب)ما زال( عليها. فاالتفاق املطلق الذي يذكره املصنف هنا، 
واإلمجاع الذي يذكره ابن مالك يف األلفية، عىل منع هذه املسألة، قد يراد به إمجاع اجلمهور، فليس 
كّل النحاة يمنع ذلك. ينظر: اإلنصاف: 155/1)مسألة 17(، وأرسار العربية: 136، ورشح 

قطر الندى: 132-133، ورشح ابن عقيل: 276/1.
)1( ينظر: اإلنصاف: 160/1-161 )مسألة 18(، وأرسار العربية: 140. وذهب أبو العباس املربد 
وابن الساج إىل عدم اجلواز، وذهب أبو عيل الفاريس وابن جني إىل اجلواز، ينظر: اخلصائص: 

188/1، ورشح قطر الندى: 132، ورشح ابن عقيل: 277/1. 
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تقديم  جيوز  أن  جيب  كذلك  اسمه،  عىل  خربه  تقديم  جيوز  كام  أّنه  الثاين: 
خربه عليه.

القياس ال  أّن ذلك  الثاين  يِرُد عىل  األول صحيٌح، ولكن  الوجه  وأقول: 
وجه له.

بعيٌد؛  بوٌن  بل  فرٌق،  عليه  وتقديمه  اسمه  عىل  خربه  تقديم  بني  أّنه  عىل   
فإّنه بحسب  الثاين  باطنًا، بخالف  يوجب ضعفًا، ال ظاهرًا، وال  األول ال  ألّن 
الظاهر غري جائٍز كام تومّهه الكوفيون، فُعلم من ذلك أّن احلّق عندي هو مذهب 

البرصيني.

خاتـمة
حروٌف،  ناقصًة،  كانت  إذا  وأخواهتا،  )كان(  أّن  إىل  النحاة  بعض  ذهب 

ودليلهم: 

إّنا حينئٍذ ال تدّل عىل احلدث، والفعل جيب أن يدّل عليه)2(.

وأقول: قد عرفت املنع سابقًا)3(.

وأّما دليل القائلني بأّنا أفعال، فهو وجهان: 

األول: أّنه /81و/ ُتلحق هبا تاء التأنيث، وتاء الضمري، وضمري التثنية، 
واجلمع، يقال: )كانت(، و)كنُت(، و)كانا(، و)كانوا(، واحلرف ال ُتلحق به هذه 

فها، واتِّصال الضامئر وتاء التأنيث هبا، وداللتها عىل معنى يف  )2( ذهب اجلمهور إىل أنَّا أفعال لترصُّ
ا ال تدّل عىل  نفسها، وهو الزمان. وعربَّ بعض النحويني عنها باحلروف؛ ألّنا تشبه احلروف يف أنَّ

احلدث. اللباب يف علل البناء واإلعراب: 53/1، وينظر: أرسار العربية: 132.
)3( تقدم آنفًا يف هذا الباب، فصل يف بيان األفعال الناقصة ص197. 
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العالمات.

الثاين: أّن ما عدا )ليس( يترّصف كاألفعال، و)ليس( إّنام مل يترّصف؛ ألّنه 
دليليهم  وكال  أشبهه.  ما  فكذلك  تترّصف،  ال  واألحرف  للنفي)1(،  )ال(  أشبه 

صحيحان، فمذهبهم هو احلّق.

فصل يف بيان أفعال املقاربة
وهي أفعاٌل موضوعٌة لدنّو خربها وقربه)2(، وهي سبعة: )عسى(، و)كاد(، 

و)أوشك(، و)كرب(، و)أخذ(، و)طفق(، و)جعل(. 

فعاًل مضارعًا منصوبًا  لدنّو اخلرب رجاًء، ويكون خربه  فاألول: موضوٌع 
بـ)أْن( يف األغلب، وقد حُتذف )أْن(.

وقد  مرفوعًا،  مضارعًا  فعاًل  خربه  ويكون  حصوالً،  اخلرب  لدنّو  والثاين: 
جييء منصوبًا بـ)أْن(، والبواقي لدنّو اخلرب رشوعًا)3(.

فائدة
سائر  عىل  كدخوله  فقيل:  فيه:  اختلف  فقد  )كاد(،  عىل  النفي  دخل  إذا 

األفعال،

املضارع:  ويف  لإلثبات،  املايض  وقيل: يف  لإلثبات.  وقيل:  للنفي.  أّنه  يف 
للنفي)4(. 

)1( يف»ش«: )أشبه للنفي(. 
)2( يف »ش«: )وقرهبا(. 

)3( حّد ابن احلاجب هذه األفعال بأقسامها الثالثة بنحو ذلك. الكافية: 48. 
وخزانة   ،304-301 الضيائية:  والفوائد  و222،   213/4 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:   )4(
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أّما األول، فال حيتاج إىل دليل، بل يكفيه كونه فعاًل. 

وأّما دليل الثاين؛ أّما يف املايض فقوله: ﴿َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلوَن﴾)1(، فاّن املعنى 
وأّنم  البقرة(،  والفعل)قْتُل  إرسائيل،  بني  إىل  راجٌع  الضمري  ألّن  كادوا؛  أّنم 

فعلوه وقتلوها، فكيف ينفي قرهبم إليه؟

ّمة)2(:           ]الطويل[ وأّما يف املضارع، فهو أّن الشعراء ذّموا قول ذي الرُّ
َ الـهجُر املحبِّني لـم َيَكْد           رسيَس اهلَوى من حبِّ ميَّة يرُح )3( إذا غريَّ

بأّن /81ظ/ بني املقام و)مل يكد( تنافيًا؛ ألّن )مل يكد يربح( يدّل عىل زوال 
رسيس اهلوى، واملقام يقتيض ثبوته.

الواب 
ثّم  سابقًا،  يفعلوا  أن  يقربوا  مل  أّنم  اآلية:  معنى  فألّن  األول:  عن  أّما 

األدب: 309/9.
)1( سورة البقرة/71.

)2( هو أبو احلارث غيالن بن عقبة العدوي، املعروف بذي الرمة، من فحول الطبقة الثانية يف عرصه، 
تويّف سنة )117هـ(، وله ديوان مطبوع. ينظر: أنساب األرشاف: 286/111، وفيات األعيان: 

11/4، األعالم: 124/5.
ّمة، مطلعها:  )3( البيت من قصيدة طويلة لذي الرُّ

أَمنِْزَلَتي ميٍّ سـالٌم عليكمـا            عىل النأِي والنائي َيوّد وَينصُح
ينظر: الديوان: 86، واألغاين: 33/18، واملوشح: 180، وأمايل املرتىض: 12/2، واملفصل: 
359، ورشح املفصل: 124/7، ورشح الريض عىل الكافية: 213/4، و224، ورشح التسهيل: 

399/1، والفوائد الضيائية: 302/2، وخزانة األدب: 309/9. 
َقُم يف جسمه، َرّسًا  ِسيُس : اليشء الثابت الذي قد لزم مكانه...ورسَّ اهلوى يف قلبه، والسَّ والرَّ

: دخل وثبت. لسان العرب- رسس-97/6. وَرسيسًا، وَأَرسَّ
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اضطروا إىل القبول فقبلوا.

وأّما عن الثاين: فبأّن الفصحاء خّطأوا خمّطئ ذي الرمة)1(.

وأّما دليل الثالث: فهو اآلية، واجلواب اجلواب)2(، فثبت أّن احلّق أّن )كاد( 
املنفي كاألفعال األُخر املنفية.

وأّما )طفق(، و)كرب( و)جعل( و)أخذ(، و)أوشك( فاستعامهلا كاستعامل 
)كاد(.

فصل يف بيان فعل التعّجب
وهو فعٌل موضوٌع ليدّل عىل أّن املتكلم به متعجٌب)3(، وله صيغتان: )ما 
أفعَلُه(، )وأفِعْل به(، تقول: )ما أحسن زيدًا!(، و)إحسن بزيٍد!(، وال يترّصفان، 

وبناؤمها ممّا ُيبنى منه اسم التفضيل، وال يتقّدم جزٌء منهام عىل آخر.

فإن قلَت: لَِم زيدت )ما( يف األول؟

كان  إهبامًا)4(،  أشّد  به  املتعّجب  كان  وكّلام  عظياًم،  إهبامًا  فيه  ألّن  قلُت: 

راحلته  عىل  فوقف  الكوفة،  ّمة  الرُّ ذو  علينا  قدم  قال:  احلكم،  بن  غيالن  عن  باإلسناد  روي   )1(
بالكناسة ينشدنا قصيدته احلائية، فلاّم بلغ إىل هذا البيت: إذا غري النأي املحبني مل يكد...قال له 
ّمة، أراه قد برح. ففكر ساعة، ثّم قال: إذا غري النأي املحبني مل أجد... قال:  ابن شربمة: يا ذا الرُّ
حيث  شربمة  ابن  أخطأ  فقال:  اخلرب،  فأخربته  املختار،  بن  البخرتي  بن  احلكم  أيب  إىل  فرجعت 
أنكر عليه، وأخطأ ذو الرمة حيث رجع إىل قوله، إّنام هذا كقول اهلل عز وجل: ﴿إَِذا َأْخَرَج َيَدهُ  َلْ 
َيَكْد َيراَها﴾ ]النور/40[، أي: مل يرها، ومل يكد. املوشح: 180، أمايل املرتىض: 12/2، دالئل 

اإلعجاز: 274، خزانة األدب: 311/9.
)2( أي: إّن اجلواب هو اجلواب املتقدم يف مورد اآلية نفسه. 

)3( مل أجد هذا احلّد هبذا اللفظ. 
)4( يف »ش«: )املتعجب به أهبم(.
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التعّجب أعظم.

فإن قلَت: )ما( هذه، ما هي؟

وعىل  يشٍء،  بمعنى  أو  موصولًة،  أو  موصوفًة،  تكون  أن  حُيتمل  قلُت: 
التقادير الثالثة اإلهبام متحقٌق، ولكن ذهب سيبويه إىل الثالث، ويقول: إّنه مبتدأ، 

ما بعده خربه. واألخفش إىل الثاين، وما بعده صلته حينئٍذ، واخلرب حمذوٌف)1(.

فإن قلَت: ما وجه األول، وما وجه الثاين، وأّيام أصّح؟ 

قلُت: أّما وجه األول، فهو أّنه إذا كان بمعنى يشٍء، كان إهبامه أشّد، فكان 
أنسب بالتعّجب.

معلومًا  صلته  مع  يكون  أن  جيب  املوصول  أّن  فهو  الثاين،  وجه  وأّما 
أو  ذمٍّ  أو  مدٍح  بصفة  املوصولة  بـ)ما(  املتكلم  أتى  فإذا  /82و/،  للمخاطب 

غريمها، فكأّنه أشعر بأّن املخاطب عاملٌ بذلك، فكان التعّجب أشّد.

الغليل)2(؛ ألّن  الثاين ال يروي  َحَسٌن مجيٌل، والوجه  الوجه األول  ولكن 
تقويًة  يفيد  إّنام  بل  للتعّجب،  تقويًة  يفيد  ال  بالصلة  املخاطب  بعلم  اإلشعار 
لالتصاف بالصلة، ومن ذلك غلب وهم األخفش عىل عقله، فأوقعه يف ضالٍل 

مبنٍي.

بمنزلة قولك: )يشء أحسَن عبَد  أّنه  اخلليل  أْحَسَن عبَد اهلل!( زعم  )ما  قال سيبويه: »قولك:   )1(
ب، وهذا متثيٌل، ومل ُيَتكلَّم به«. الكتاب: 72/1، وينظر تفصيل مذاهب  اهللِ(، وَدَخَله معنى التعجُّ
املفصل:  ورشح   ،368 واملفصل:   ،112 العربية:  أرسار  التعجبية:  )ما(  إعراب  يف  النحويني 
/148- 149، وأوضح املسالك: 251/3، ومغني اللبيب: 13/4-14، و311/6، ورشح 

ابن عقيل: 148/2، واجلنى الداين: 337، ورشح األشموين: 167/4.
)2( عىل أّن هذا القول يؤّدي إىل التأويل حلذف اخلرب»منه سّلمه اهلل«.
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فإن قلَت: ما حكم املوصوفة؟

قلُت: حكمها حكم املوصولة، إاّل أن يرّجح بام فيها من التنكري، فيقرب 
من مذهب سيبويه.

فإن قلَت: ما حمّل اجلار واملجرور، أعني )به(؟

قلُت: اختلف فيه سيبويه واألخفش)1(، فذهب األول إىل أّنه فاعٌل لفعل 
التعّجب، وحينئٍذ ال ضمري فيه، إذ ال يتعّدد الفاعل، واملعنى حينئٍذ: )حيسن زيٌد(.

وذهب األخفش إىل أّنه مفعوٌل، واملعنى: )أحِسن بزيٍد(، أي: )صرّيه ذا 
بمعنى:  بالباء صار  ُعّدي  فإذا  ذا حسن(،  بمعنى: )صار  حسٍن(، من )أحَسن( 

)صرّي(.

)3(، وال خيفى عىل  املعنى: )رِص)2( ذا حسن(  إّن  الوجه األخري:  وقيل يف 
العليل أّنه ال يشفيه، وال عىل الغليل أّنه ال يسقيه؛ ألّنه إّنام دّل عىل أّنه فاعٌل؛ ألّن 
فاعل)4( )رِص( ال يكون إاّل املتعّجب منه)5(، فإذا كان املتعّجب ]منه[ )6( )زيدًا(، 

وقيل: )أحسن بزيٍد(، كان )زيٌد( فاعاًل هبذا املعنى، والوجه ما قلنا.

فإن قلَت: أّي املذهبني أصّح؟

)1( ينظر: اجلنى الداين: 47-48، ورشح الريض عىل الكافية: 227/4، 234، والبسيط يف رشح 
الكافية: 489/2، والفوائد الضيائية: 309/1.

)2( يف »ك«: )صريه(.
)3( قال اجلامي يف رشح الكافية: »)وبه( أي: جمروره، مفعول عند األخفش، لـ)أحسن(، بمعنى )رِص 

ذا حسن( عىل أن تكون مهزة )أفعل( للصريورة، والباء للتعدية« الفوائد الضيائية: 309/1.
)4( )ألّن فاعل( سقطت من»ك«.

)5( )منه( سقطت من »ش«.
)6( زيادة يقتضيها السياق.
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قلُت: األول، أّما أوالً؛ فألّنه ال حيتاج إىل التقدير الذي هو خالف األصل.

الصيغة، ال  ُيفهم من  التعّجب  أّنه أحسن، ولكن  املعنى:  ثانيًا فألّن  وأّما 
أم ال، ولكن  َحَسٌن  الواقع  أّنه يف  ُفهم  ملا  املعنى كذلك،  لو كان  أن حيسن؛ ألّنه 

األخفش فهم منه املعنى الثاين، فقال ما قال. 

فإن قلَت: الباء يف)1( )بزيٍد(، ما هي؟ 

قلُت: /82ظ/ أّما عىل مذهب سيبويه فزائدٌة ليس إاّل)2(؛ ألّن الفاعل ال 
يتوسط بينه وبني فعله إاّل حرٌف زائٌد، كقوله تعاىل: ﴿َوَكَفى بِالل َحِسيًبا﴾)3(.

وأّما عىل مذهب األخفش، فُيحتمل أن تكون زائدًة، وأن تكون للتعدية)4(.

فصل يف بيان أفعال املدح والذم
اثنان،  واألول  بخالفه،  الذّم  وفعل  به،  ُيمدح  ألن  ُوِضع  ما  املدح:  فعل 

ومها: )نعم(، و)حّبذا(، وكذا الثاين، ومها: )بئس(، و)ساء(.

وفاعُل ما عدا )حّبذا( اسٌم معرٌف بالالم، أو مضاٌف إىل املعّرف بواسطٍة، 
أو بدونا، أو ضمرٌي مبهٌم مفّسٌ بنكرٍة منصوبٍة)5(.

واملخصوص باملدح )أعني املمدوح( أو الذّم )أعني املذموم( بعد الفاعل، 

)1( )يف( سقطت من »ش«.
)2( ينظر: اجلنى الداين: 47-48، رشح الريض عىل الكافية: 227/4، والبسيط يف رشح الكافية: 

489/2، والفوائد الضيائية: 309/1.
)3( سورة النساء/6. 

 ،490/2 الكافية:  رشح  يف  والبسيط  و234،   ،227/4 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:   )4(
والفوائد الضيائية: 309/1.

)5( )منصوبة( سقطت من »ش«.
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تقول: )نعم الرجُل زيٌد(، فاّن الفاعل هنا: هو )الرُجل(، وهو اسٌم معرٌف بالالم. 
واملخصوص باملدح: هو )زيٌد(، وهو واقٌع بعد )الرجل(.

الرجِل(،  )غــالُم  هو  فالفاعل:  ــٌد(،  زي الرجِل  غالُم  )نعم  وتقول: 
ضمرٌي  فالفاعل:  زيٌد(،  رجاًل  )نعم  وتقول:  )زيٌد(.  باملدح)1(:  واملخصوص 
و)زيٌد(:  الضمري،  لذلك  متييٌز  و)رجاًل(:  بـ)رجاًل(،  مفٌس  )نعم(،  يف  مستكٌن 

خمصوص.

وقيل: إّن الفاعل يف: )نعم رجاًل(، هو )رجاًل( )2(، وهو فريٌة ما فيها مريٌة؛ 
ألّن )رجاًل( وقع متييزًا)3( للضمري، فكيف يكون فاعاًل؟! بل احلّق ما ذكرنا.

فإن قلَت: ما موقع املخصوص؟

ما  مبتدأ خربه  أّنه  إىل  بعضهم  فذهب  ذلك؛  النحاة يف  اختلف  قد  قلُت: 

)1( )باملدح( سقطت من »ش«.
)2( حاصل أقوال مجهور النحاة أّن الغالب يف فاعل )نعم( و)بئس( أن يكون ظاهرًا معرفًا بـ)أل( أو 
مضافًا إىل املعرف بـ)أل(، أو مضافًا إىل املضاف للمعرف بـ)أل(، أو ضمريًا مسترتًا مفسًا بتمييز. 

ومل أجد من النحاة من يرّصح بأّن النكرة املنصوبة بعد )نعم( و)بئس( تعرب فاعاًل.
لكّن الفّراء ذهب إىل أّن االسم املرفوع يف )نعم زيٌد رجاًل( فاعٌل، والنكرة املنصوبة بعده متييٌز 
منقوٌل عن الفاعل، واألصل: )نعم الرجُل زيٌد(. ينظر: املفصل: 362، رشح املفصل: 130/7، 
الكافية: 497/2، رشح األشموين: 198/4- البسيط يف رشح  التسهيل: 13-8/3،  ورشح 

.218
واختلفت آراء النحويني يف فاعل )نعم( و)بئس( املميز بـ)ما(، نحو: )نعاّم(، فقيل: إّن )ما( يف 
هذا  إىل  يشري  املصنف  فلعّل  الفاعل.  تامٌة، وهي  معرفٌة  إّنا  وقيل:  التمييز،  موضع نصب عىل 
الداين:  واجلنى   ،250/4 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر:  املتقّدم،  الفّراء  رأي  إىل  أو  الرأي، 

337، وأوضح املسالك: 279/3-280، ورشح ابن عقيل: 166/3.
اًم بعالمة التمييز، وهي النصب، ومل يعهد لك أن يكون الفاعل نصبًا»منه«.  )3( أي: ُمعلَّ
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قبله، وذهب آخرون إىل أّنه خرب مبتدأ حمذوف)1(.

فإن قلَت: أّيام أصح ؟

قلُت: األول، إذ عليه ال حيتاج إىل تقديٍر مع صّحة املعنى.

فإن قلَت: هل جيب)2( أن يكون املخصوص مطابقًا للفاعل، أم ال؟ 

قلُت: جيب؛ ألّن الفاعل يف احلقيقة عبارٌة عنه؛ ألّن )الرجل( /83و/ هو 
)زيٌد( بعينه.

ُبوْا﴾)3(،  َكذَّ الَِّذيَن  اْلَقْوِم  َمَثُل  ﴿بِْئَس  تعاىل:  قوله  يف  تقول  فام  قلَت:  فإن 
فاّن الفاعل: هو )َمَثُل( املضاف إىل املحىّل بالالم، واملخصوص بالذّم: هو )الذين 

كذبوا(، و)َمَثُل( مفرٌد، و)الذين كذبوا( مجٌع، فال تطابق بينهام.

ليكون  مضافًا،  ُنقّدر)4(  بل  كذبوا(،  )الذين  هو  املخصوص  ليس  قلُت: 
نقول:  أو  كذبوا(،  الذين  مثُل  القوِم  مثُل  )بئس  التقدير:  فنقول:  خمصوصًا، 
التقدير: )بئس مثاًل مثُل القوم(، وعىل كال التقديرين طابق الفاعل املخصوص.

ثّم اعلم أّن فاعل )حبذا(: هو )ذا(، واملخصوص)باملدح( )5(: ما بعده.

الباب  إلمتام  التوفيق  يف  املسؤول  واهلل  الثاين،  الباب  يف  الكالم  آخر  هذا 
الثالث، إّنه هو املوفق واملعني.

)1( ينظر: اللمع يف العربية: 140، املفصل: 363، رشح الريض عىل الكافية: 237/4، ورشح ابن 
عقيل: 167/3، والبسيط يف رشح الكافية: 497/2.

)2( كذا، والصواب: أجيب. 
)3( سورة اجلمعة/5.
)4( يف »ش«: )يقدر(.

)5( )باملدح( سقطت من »ش«.



الباب الثالث
يف احلرف)1(

وإّنام سّمي  معنًى يف غريه)3(،  تدّل عىل  كلمٌة  احلرف: وهو كام سلف)2(: 
حرفًا؛ ألّن احلرف يف اللغة بمعنى الطرف)4(، وهذا النوع من الكلمة وقع طرفًا 
يدّل؛  ال  وهو  نفسه)6(،  يف  املعنى  عىل  يداّلن  أخويه  ألّن  أخويه)5(؛  إىل  بالنسبة 

وألّنام يقعان عمدًة يف الكالم دونه، وهي سبعة عرش نوعًا: 

األول: حروف الر
و)حتى(،  و)يف(،  و)الالم(،  و)الباء(،  )ِمن(،  حرفًا:  عرش  ثامنية  وهي 
و)إىل(، و)عن(، و)عىل(، و)ُمْذ(، و)ُمنُذ(، و)رّب( امللفوظة واملقدرة بعد الواو، 

)1( يف »ك«: )يف احلروف(.
)2( أشار إليه يف مقدمته ص2، ويف الباب األول: خواص االسم ص21.

)3( ورد نحو هذا احلّد يف الكافية: 51.
)4(  ينظر: لسان العرب-حرف-: 41/9.

)5( أي: االسم والفعل.
)6( كذا، ويظهر أّن الصواب: )يف أنفسهام(.
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و)واو القسم(، و)باؤه()1(، و)تاؤه(، و)الكاف(، و)خال(، و)عدا(، و)حاشا(.

َأْقَصا  ِمْن  ]1[ أّما )ِمن( فقد تكون لالبتداء، كقوله تعاىل: ﴿َوَجاَء َرُجٌل 
امْلَِدينَِة﴾)2(. 

اأْلَْوَثــاِن﴾)3(  ِمَن  ْجَس  الرِّ ﴿َفاْجَتنُِبوْا  تعاىل:  كقوله  للتبيني،  تكون  وقد 
/83ظ/. 

وقد تكون للتبعيض، كقولك: )جاءين واحٌد من القوم(، أي: بعضهم.

وقد تكون زائدة للتأكيد، لكّن النحاة اختلفوا يف أّنا هل تزيد يف الكالم 
املوجب أم)4( ال؟ فذهب مجٌع إىل األول، وآخرون إىل الثاين)5(. 

أّما دليل األول: فقوهلم: )قد كان ِمن َمطٍر(، أي: ]كان[ )6( َمطٌر.

الواب
بعض  أي:  للتبعيض؟  تكون  أن  مل ال جيوز  للتأكيد،  أّن هذه  نسّلم  أّنا ال 

)1( جعل باء القسم حرفًا مستقاًل، وخّص الباء املتقدمة باملعاين األخر. 
)2( سورة القصص/20.

)3( سورة احلج/30.
)4( كذا، والقياس أن يقال: أتزاد يف الكالم املوجب، أم ال؟

يكون  استفهام، وأن  أو  أو ني  نفي  يسبقها  أن  إالّ برشطني، مها:  )ِمن( عند اجلمهور  تزاد  )5( ال 
أّن  املرادي  وذكر  جمرورها،  تنكري  هو  واحٍد  برشٍط  زيادهتا  الكوفيون  وأجاز  نكرة.  جمرورها 
الكسائي وهشام بن معاوية الرضير يريان زيادهتا بال رشط، وهو مذهب أيب احلسن األخفش، 
وإليه ذهب ابن مالك، ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 268/4، واجلنى الداين: 318، ومغني 

اللبيب: 164/4-166 و177، ورشح التسهيل: 3/ 138. 
)6( زيادة يقتضيها السياق.
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املطر)1(.

املثبت يمكن محلها عىل معنًى ال  إذا وقعت يف  أّنه  الثاين: فهو  وأّما دليل 
تكون زائدة، فهو الواجب؛ ألّن التأسيس خرٌي من التأكيد)2(.

وإذا وقع يف املنفي، فقد يكون بحيث ال معنى له إاّل التأكيد، فهو الواجب 
حينئٍذ، وهذا املذهب هو احلّق عندي.

]2[ وأّما )الباء( فهو موضوٌع لإللصاق، نحو: )مررُت بزيٍد(، فإّن املعنى 
أّن املرور التصق)3( واتصل بزيٍد.

وقد يكون بمعنى )يف(، كقولك: )صليُت)4( باملسجد(.

وقد يكون لالستعانة، نحو: )كتبُت بالقلِم(.

وقد يكون للمالبسة، كقولك: )جئُت بالثوِب(. 

و)اجلُلُّ  لزيٍد(،  )الثوُب  نحو:  لالختصاص،  فهو  )الالم(  وأّما   ]3[
للفرِس(.

)1( ذكر ابن احلاجب أّن زيادة )من( يف الكالم املوجب متأّول. وتأويلها بمعنى التبعيض أو التبيني، 
أي: قد كان بعض مطٍر، أو يشٌء من مطر، أو هو وارٌد عىل احلكاية، كأّن قائاًل قال: هل كان من 
مطٍر؟ فأجاب: بأّنه قد كان من مطٍر. ينظر: الكافية: 51، ورشح الريض عىل الكافية: 4/ 268، 

والفوائد الضيائية: 321-320/2.
التأكيد،  التأسيس خرٌي من  إفادة معنًى آخر مل يكن أصاًل قبله، ويقول األصوليون:  التأسيس:   )2(
خرٌي  اإلفادة  عىل  محله  ألّن  التأسيس؛  عىل  احلمل  تعنّي  والتأكيد،  التأسيس  بني  اللفظ  دار  فإذا 
من محله عىل اإلعادة، ينظر: األشباه والنظائر: 149، معجم مصطلح األصول: 63، ومعجم 

مصطلحات أصول الفقه: 115.
)3( يف »ش«: )الصق(.

)4( يف »ك«: )جلست(.
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 وقد يكون للتعليل، نحو: )جئُت)1( ملجيئك(.

وقد يكون بعد القول)2( بمعنى )عن(، كقولك: )قلُت لزيٍد إّنه فعل كذا(، 
أي: قلت عن زيد)3(.

وقد يكون للتعجب، بمعنى القسم)4(، كقولك: )هللِ ال ُيؤّخر األجل!(.

ظرٌف  فالكوز  الُكوِز(،  يف  )املاُء  كقولك:  للظرفية،  فهو  )يف(  وأّما   ]4[
للامء، والداّل عىل ظرفيته لفظة )يف(.

َبنَُّكْم   وقد يكون )يف( بمعنى )عىل(، كقوله تعاىل حكاية عن فرعون: ﴿أَلَُصلِّ
يِف ُجُذوِع النَّْخِل﴾)5(، أي: عليها.

]5-6[ وأّما )إىل( و)حّتى( فكالمها لالنتهاء، إاّل أّن بينهام فرقني: 

)1( يف »ك«: )جئتك(.
)2( وقد أطلق بعضهم يف ورود )الالم( بمعنى )عن(، ومل خيّصه بأن يكون بعد القول، ومنه احلديث 
ْيِل«، أي: عنه، فال يعاجله بالعقوبة، ينظر: اجلنى الداين:  الرشيف: »إّن اهلل َواِضٌع يَدُه مُليِسِء اللَّ

100، وتاج العروس: 520/11. 
ِذيَن َءاَمنُوْا َلْو َكاَن َخرْيًا َما َسَبُقوَنا  )3( جعل املرادي من هذا املعنى قوله تعاىل: ﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروْا لِلَّ
إَِلْيِه﴾ ] األحقاف: 11[، أي عن الذين آمنوا، وليس املعنى خطاهبم بذلك، وإاّل لقيل: سبقتمونا. 

وقيل: الالم يف اآلية للتعليل، أي: من أجل الذين آمنوا.
ومنه قول أيب األسود الدؤيل يف مستدرك الديوان: 403: 

كرضائر احلسناء قلن لوجهها            حــسدًا وبغيــًا إّنـه لدميُم
أي: عن وجهها، ينظر: اجلنى الداين: 99، والربهان يف علوم القرآن: 342/4. 

منه، فال  ُيتعّجب  أن  يستحّق  الذي  العظيم  األمر  يعنون: يف  التعجب،  الريض: »قوهلم يف  قال   )4(
يقال: )هلل لقد قام زيد(، بل يستعمل يف األمور العظام، نحو: )هلل لتبعثّن( «. رشح الريض عىل 

الكافية: 286/4.
)5( سورة طه/71.



حروف اجلر ...............................................................................  481

األول: أّن )حّتى( إّنام /84و/ ُتستعمل إذا كان ما بعدها داخاًل يف حكم 
ما قبلها، واألصل يف )إىل( أن يكون ما بعدها خارجًا عن حكم ما قبلها، تقول: 
السمَك)2( حّتى  و)أكلُت  البرصة،  إذا مل تس)1(  البرصِة(،  إىل  بغداَد  من  )رسُت 

رأِسه( )3(، إذا أكلَت رأسه أيضًا. 

ولكن قد ُيستعمل )إىل( بمعنى )حتى(، ]ال[ )4(سّيام يف كالم املصنّفني)5(.

الثاين: أّن )إىل( يضاف إىل املضمر بخالف )حتى(.

وقد ُيستعمالن بمعنى )مع(.

ْم إىَِل َأْمَوالُِكْم﴾)6(. أّما األول: فكقوله تعاىل: ﴿اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواهَلُ

وأّما الثاين: فكقولك: )ال تأُكل ماَله حّتى مالِك(، هذا ما قيل)7(.

)1( يف »ك«: )ترص(.
بينه وبني واحده  ُيفّرق  )2( كذا، والظاهر )السمكة حتى رأسها(؛ ألّن السمك اسم جنس مجعي، 

بالتاء. وهذا املثال متداول هبذا اللفظ يف كتب النحويني. ينظر: اجلنى الداين: 544.
)3( إىل هنا ينتهي السقط يف نسخة »ط«.

)4( زيادة يقتضيها السياق.
يف  داخاًل  بعدها  ما  فيجعل  )حتى(،  بمعنى  )إىل(  استعامل  يف  يتسامح  املصنفني  بعض  إّن  أي   )5(
حكم ما قبلها. ينظر: بحار األنوار: 88/49، ومالذ األخيار: 53/6، والتنقيح يف رشح العروة 

الوثقى: 77/5. 
)6( سورة النساء/2.

)7( قال ابن احلاجب: »)إىل(، لالنتهاء، وبمعنى ) مع ( قلياًل، و)حتى( كذلك، وبمعنى )مع( كثريًا«. 
احلاجب.  ابن  به  توهم  مما  كثريًا،  )مع(  بمعنى  اجلارة  )حتى(  جميء  الريض  وعّد   ،51 الكافية: 

ينظر: الكافية: 270/4، و276.
وذكر الكسائي أّن )حتى( مع اجلثث بمعنى )مع(، ومع املصادر وظروف الزمان بمعنى )إىل(، 
الدار  الليل(، و)حتى قدوم عمرو(، بمعنى )إىل( فيهام، ونحو: )بعتك  )انتظرتك حتى  تقول: 
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وأقول: هذا- أعني املجيء بمعنى )مع( يف )حتى(- صحيٌح، ولكن يف 
)إىل( ممنوٌع، واملثال املذكور يمكن تأويله بأن يقال: متعّلق )إىل( مقّدٌر، والتقدير: 

ال تأكلوا أمواهلم منضّمًة إىل أموالكم)1(، وحينئٍذ تكون للتعدية.

 ]7[ وأّما )عن( فهو للتجاوز، كقولك: )رميُت امَلَدَر عن رأِس زيٍد(، أي: 
رميته بحيث جتاوز)2( عن رأسه.

]8[ وأّما )عىل( فهو لالستعالء، كقولك: )رفعُت عىل السطح(، أي: فوقه.

بعد  كانا  إذا  وذلك  اسمني،  يكونان  قد  كليهام  و)عىل(  )عن(  أّن  واعلم 
)من( كقوله)3(:                                                                                      ] الكامل[

]ولقد أراين للرماِح دريئًة[           ِمن عن يميني مّرًة وشاميل )4(

وينظر:  املحيط: 58/2.  البحر  أي )مع(.  زيد(،  القوم حتى  أي )مع(، و)كلمت  باهبا(،  حتى 
عمدة القاري: 122/23.

 )1( قال الريض: »التحقيق أنّا بمعنى االنتهاء، أي تضّمونا إىل أموالكم، وكذا قوله تعاىل: ﴿َوَأْيِدَيُكْم 
إىَِل امْلََرافِِق﴾ ]املائدة/6[ ، أي مضافة إىل املرافق«. رشح الريض عىل الكافية: 271/4، وينظر: 

مغني اللبيب: 671/6، وكنز العرفان يف فقه القرآن: 108/2.
)2( يف »ك«: )يتجاوز(.

)3( هو قطري بن الفجاءة- واسمه جعونة-بن مازن الكناين املازين التميمي، كنيته يف احلرب: أبو 
فارسًا  خطيبًا  كان  األزارقة،  اخلوارج  رؤساء  من  حممد.  أبو  السلم:  ويف  فرسه،  ونعامة  نعامة، 
 ،151/4 النبالء:  أعالم  وسري   ،93/4 األعيان:  وفيات  ينظر:  هـ(.  سنة)78  قتل  شاعرًا، 

والوايف بالوفيات: 186/24. 
كتاب  رشح  يف  املقال  وفصل   ،35/1 احلامسة:  وديوان   ،126 اخلوارج:  شعر  ديوان  ينظر:   )4(

األمثال: 155، وخزانة األدب: 158/10.
الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،287  /1 السائر:  واملثل   ،255 العربية:  أرسار  يف  ُينسب  ومل 
323/4، ومغني اللبيب: 149/1، و532/2، وأوضح املسالك: 57/3، ورشح ابن عقيل: 
3/ 29. ويروى يف املصادر: )وأمامي(، بدالً من )وشاميل(، و يساعد عىل صحة ذلك أّن حرف 
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أي: من جانب يميني.

وقولك: )ِمن عىل السطح(، أي: ِمن فوقه.

يراد  وقد  املايض،  الزمان  أول  هبام  يراد  فقد  وُمنُْذ(  )ُمْذ  وأّما   ]10-9[  
الزمان احلارض.

فاألول: كقولك: )ما رأيُتك)1( ُمذ يوِم اجلمعة(.

والثاين: كقولك: )ال أراك ُمذ ساعتِنا هذه(، أو )يوِمنا هذا(، أو )شهرنِا 
هذا(، أو )سنتِنا هذه(.

وينبغي أن ُيعلم أّنه عىل كال التقديرين جيب أن يكون بعدمها مفرٌد ال مثنى 
الثالثة  أو  االثنان  يفرض  بأن  الواحد،  إىل  /84ظ/  بتأويلهام  إاّل  جمموع،  وال 
يقال:  بأن  شهرنِا(،  ُمْذ  رأيُتك  )ما  قولنا:  يف  ُيرتكب  كام  واحدًا،  زمانًا  فصاعدًا 
إّن جمموع أيام الشهر من حيث املجموع يشٌء واحٌد، فكذلك نقول يف قولنا: )ما 

رأيتك ُمذ هذين اليومني()2(. 

]11[ وأّما )رّب( امللفوظة، فهي إلنشاء التقليل، أو التكثري، فلهذا وجب 
أن ُتَصّدر عىل الكالم.

واعلم أّن متعّلقها جيب أن يكون فعاًل ماضيًا، وأن يكون ما بعدها نكرًة، 
أو ضمريًا مبهاًم)3( مميزًا بنكرٍة. 

الروي يف القصيدة ميم مكسورة. ويف بعض املصادر: )تارة(، بدالً من )مرة(. 
)1( يف »ك«: )ما رأيته(.

الفوائد الضيائية:  ينظر:  الرؤية يومان ال أزيد وال أنقص.  إّن مجيع أجزاء مّدة زمان عدم  )2( أي: 
  .142/2

)3( )مبهام( ساقطة من»ك«. ومراده بالضمري املبهم: الذي ال مرجع له.
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أّما األول: فكقولك: )رّب رجٍل رضبت(.

وأّما الثاين: فكقولك: )رّبه رجاًل رضبت(.

الظاهر  االسم  عىل  إاّل  يدخل  فال  )رّب(،  بعدها  املقّدرة  الواو  وأّما 
كقول  موصوفًا،  االسم  ذلك  يكون  أن  وجيب  به،  املميز  الضمري  دون   املنكر 
الشاعر)4(:                                                                                                    ]الرجز[ 

وَبْلَدٍة ليــَس هبــا َأنِـيُس            إاّل الَيعافرُِي وإالَّ الِعيُس )5(

أن ال  القسم، وجيب  يتضّمن معنى  الذي  فهو  القسم(  وأّما )واو   ]12[ 
فال  طلبًا،  جوابه)6(  يكون  ال  وأن  كذا(،  ألفعلّن  )واهللِ  كقولك:  بفعله،  يتلّفظ 
يقال: )واهلل ارِضْب زيدًا(، بصيغة األمر، وأن يكون املدخول عليه اساًم ظاهرًا 

ال مضمرًا.

]13[ وأّما )تاء القسم( املثناة من فوق، فحكمه حكم واوه، إاّل أّن الواو 
يدخل عىل اسم اهلل وغريه، والتاء ال يدخل إاّل عىل اسم اهلل.

ُيلّقب نفسه  النساء، كان  النمريي، شاعر وّصاف، أكثر شعره يف وصف  )4( هو عامر بن احلارث 
م ُعنق البعري، والَعْود: امُلسّن، قيل: إّنه عارص عبد  يف شعره بـ)جران الَعْود( ومعنى اجِلران: ُمقدَّ

امللك بن َمْروان. ينظر: ِخزانة األدب: 18/10، واألعالم: 250/3.
)5( الديوان: 97، وخزانة األدب: 17/10.

وهو غري منسوب يف كتاب سيبويه: 263/1 و322/2، ومعاين القرآن: 1 / 479، واملقتضب: 
الكافية: 296/4،  الريض عىل  2 / 318 و346، واإلنصاف: 271/1)مسألة 35(، ورشح 

ورشح شذور الذهب: 344/1. 
والُيْعفور: الظبي الذي لونه كلون الَعَفر، وهو الرتاب، وقيل: هو الظبي عامة. وقيل: ولد البقرة 
لسان  ينظر:  وَعْيساء،  َأْعَيس  واحدها  يسرية،  ُشقرة  مع  البيض  اإِلبل  هي  والِعيس:  الوحشية. 

العرب-عفر- 538/4، و-عيس-152/6.
)6( )جوابه( ساقطة من»ك«.
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يف  األصل  أّنه  واعلم  ُذكر.  ممّا  يشٌء  فيه  ُيشرتط  فال  )باؤه(  وأّما   ]14[
القسم، ثّم الواو، ثّم التاء، وهلذا كانت رشوط التاء أكثر من رشوط الواو، وال 

رشط للباء.

وجيب أن ُيعلم أّن جواب القسم جيب أن يكون ُمصّدرًا بالالم، أو حرف 
النفي، أو )إّن(، نحو: )واهللِ لزيٌد قائٌم(، أو )ما زيٌد قائاًم( /85و/، أو )إّن زيدًا 

قائٌم(.

فإن قلَت: لَِم ُحذف فعل القسم؟

قلُت: ألّنه فعٌل الزٌم يتعّدى بالباء؛ ألّن تقدير قولك: )باهللِ ألفعلّن كذا(، 
ُأقسم وأحلف باهللِ ألفعلّن كذا، فإذا ُذِكر الباء مع املفعول كان فيه مندوحٌة عن 

ذكر الفعل)1(.

فإن قلَت: مِلَ جعلوا الباء هو األصل دون غريه؟

قلُت: ألّنك قد عرفت آنفًا أّن الباء يف األصل لإللصاق، فكان أدّل عىل 
التصاق القسم باملقسم به)2(.

فإن قلَت: مِلَ جعلوا الواو فرعًا للباء؟

قلُت: ألّن الواو يدّل عىل اجلمعية، كام أّن الباء يدّل عىل االلتصاق، وبني 
اجلمعية وااللتصاق مناسبٌة تامٌة.

فإن قلَت: مِلَ جعلوا التاء فرعًا للواو؟ 

)1( علل ابن األنباري والريض واجلامي حذف فعل القسم مع الواو لكثرة االستعامل، ينظر: أرسار 
العربية: 275، ورشح الريض عىل الكافية: 300/4، والفوائد الضيائية: 328/2.

)2( )به( ساقطة من»ش« و»ط«.
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)ُتراث( يف  إىل قوهلم:  ترى  أال  الواو،  ُيبّدل من  ما  كثريًا  التاء  قلُت: ألّن 
وراث، و)خُتََمة( يف ومخة، و)هُتََمة( يف ومهة؟ 

فإن قلَت: مِلَ وجب أن يكون اجلواب مصّدرًا بالالم، أو حرف النفي، أو 
)إّن(؟

فوجب  مستقلٌة،  واجلملة  مجلٌة،  وجوابه  القسم  من  كاًل  ألّن  قيل:  قلُت: 
أن يكون هناك رابٌط يربط اجلواب بالقسم، وجعلوا أربعة أحرف للربط: اثنان 
ما  فهام)  الثانيان  وأّما  وإّن(،  )الالم  فهام  األوالن  أّما  للسلب،  واثنان  لإلجياب، 

وال()1(، انتهى.

املربوط  جيعل  ما  ُيربط  إّنام  الربط،  يف  األحرف  لتلك  مدخل  ال  وأقول: 
قولنا:  فاّن  ليست كذلك،  احلروف  إليه، وهذه  املربوط  بدون  يستقّل  بحيث ال 

)ألرضبّن زيدًا(، كالٌم مستقلٌّ ال حيتاج إىل مجلٍة أخرى.

عىل أّن يف قوله: »كّل من /85ظ/ القسم وجوابه مجلٌة مستقلٌة« مناقشًة، 
، وسند  وهي أّنا ُنسّلم أّن جواب القسم مستقٌل، ولكّن ال ُنسّلم أّن القسم مستقلٌّ

املنع ظاهر.

 فالوجه الوجيه أن يقال: قد ُقّرر يف علم املعاين)2( أّن الكالم إّنام يؤّكد إذا 
كان املخاطب منكرًا للنسبة التي فيه، مثاًل إّنام يقال: )إّن زيدًا قائٌم(، أن لو كان 

املخاطب به منكرًا لقيام زيد، ومعتقدًا أن)3( ليس بقائٍم. 

)1( أرسار العربية: 278-277.
علوم  يف  واإليضاح   ،254-253 العلوم:  ومفتاح  بعدها،  وما   315 اإلعجاز:  دالئل  ينظر:   )2(

البالغة: 69/1، وخمترص املعاين: 34.
)3( يف »ش« و»ط«: )ألنه(.
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وإّن اإلنكار يتفاوت بالشّدة والضعف، وبحسبه جيب أن يشتّد التأكيد يف 
الكالم ويضعف، مثاًل إذا كان إنكار املخاطب ضعيفًا، وجب أن يقال له: )إّن 
زيدًا قائٌم(، أو )َلزيٌد قائٌم(، وإذا كان أشّد وجب أن يقال: )إّن زيدًا لقائٌم(، وإذا 
كان أشّد وجب أن يقال: )واهللِ لزيٌد قائٌم(، أو )واهللِ إّن زيدًا قائٌم(، أو )واهللِ إّن 

زيدًا لقائٌم(.

إّنام ُيؤتى به إذا كان إنكار املخاطب شديدًا  أّن القسم  فقد ُعلم من ذلك 
بحيث مل يكِف )إّن( وال )الالم( وال كالمها، وليس القسم أشّد تأكيدًا من )إّن( 
و)الالم( مجيعًا، فوجب أن ُيضّم إليه واحدٌة منهام، أو كالمها، ليشتّد، وِقس عىل 
وال  )إّن(،  مع  جيامعان  وال  جيتمعان،  ال  إّنام  إاّل  و)ال(،  )ما(  و)الالم(،  )إّن( 

)الالم(. هذا فتأّمل جدًا، فإّنه دقيٌق جدًا)1(.

إذا عرفت ذلك فاعلم أّنه قد حُيذف )ال( من اجلواب)2( لقيام قرينة، كقوله 
تعاىل: ﴿َتاللِ َتْفَتُؤْا َتْذُكُر ُيوُسَف﴾)3(، أي: ال تفتؤ.

فائدة
القسم بني  أو توّسط  يدّل عىل اجلواب،  القسم ما  تقّدم عىل  إذا  أّنه  اعلم 

أجزاء ما يدّل عليه، جاز حذف اجلواب.

أّن اإلنكار مرتبته بعد  إذا كان منكرًا للحكم، وال شّك  يتبع إىل املخاطب  إّنام  القسم  أّن  )1( يعني 
مرتبة خلّو الذهن والرتّدد، فإذا كان املخاطب خايل الذهن أو مرتددًا، يقال له: )ما زيٌد قائاًم(، 
أو )ال يفعل كذا(، ثّم إذا أنكر قيل: )ما زيٌد بقائٍم(، أو )ما هو بفاعٍل(، إذا كان اإلنكار ضعيفًا، 
أو )بقائٍم(، و)واهللِ ال يفعل  قائاًم(،  فيقال: )واهللِ ما زيٌد  القسم،  املنفي  إذا اشتّد أدخل عىل  ثّم 

كذا(.»منه«.
)2( يف »ك«: )جوابه(.

)3( سورة يوسف /85.
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مثال األول: قولك: )زيٌد قائٌم /86و/ واهلل(.

مثال الثاين: قولك: )زيٌد واهللِ قائٌم(.

]15[ وأّما )الكاف( فهو للتشبيه، كقولك: )زيٌد كاألسد(.

وقد يكون زائدًا)1(، كقوله تعاىل: ﴿َلْيَس َكِمْثلِهِ  يَشٌء﴾)2( عىل املشهور)3(.

وقد يكون اساًم، كقول الشاعر)4(:                                                ] الرجز[
ِد امُلنَْهّم )5(  َيضَحْكَن عن كالَرَ

أي: عن مثل الربد)6(، وعىل التقادير: ال يدخل إاّل عىل االسم الظاهر)7(.

)1( يف »ش« و»ك«: )زائدة(.
)2( سورة الشورى /11.

أّنه  معناه  وقيل:  النفي،...  ملعنى  مؤّكدة  زائدة  والكاف  يشٌء،  مثَله  ليس  »أي:  الطربيس:  قال   )3(
لو قّدر هلل تعاىل مثل، مل يكن لذلك املثل مثٌل، ملَِا تقرر يف العقول أّن اهلل تعاىل متفّرد بصفاٍت ال 
يشاركه فيها غريه، فلو كان له مثٌل لتفّرد بصفاٍت ال يشاركه فيها غريه، فكان هو اهلل، وقد دّل 

الدليل عىل أّنه ليس مع اهلل إلٌه آخر.
يشٌء(،  صفته  كصاحب  )ليس  تقديره:  الصفة،  بمعنى  و)مثل(  مضاف،  حذف  فيه  وقيل: 

وصاحب صفته هو، أي: )ليس كهو يشٌء(، والوجُه هو األول«. جممع البيان: 39/9.
بالعجاج، راجز جميد، ولد يف  أبو الشعثاء، املعروف  التميمي،  )4( وهو عبد اهلل بن رؤبة السعدي 
اجلاهلية وقال الشعر فيها، وأسلم وعاش إىل نحو سنة )90هـ(. ينظر: طبقات فحول الشعراء: 

738/2، والشعر والشعراء: 575/1، وخزانة األدب: 170/1.
النحوية: 2/ 461، وخزانة األدب: 10/  واملقاصد  )امللحقات(: 2/ 328،  العجاج  ديوان   )5(
166. وهو غري منسوب يف: رشح الريض عىل الكافية: 4/ 324، وأوضح املسالك: 3/ 54، 

والفوائد الضيائية: 2/ 332، ومهع اهلوامع: 2/ 449.
لسان  ذابا:  ُد:  والرَبَ الشحُم  مَّ  انَْ يقال:  للطافته.  الذائب  الربد  مثل  أسناٍن  عن  يضحكن  أراد   )6(

العرب-مهم-620/12.
)7( وأّما نحو: )كهو( و)كهي(، وكانت مّما يستعمله املصنّفون يف كتبهم، فقد يقال: إّنه غري فصيح. أو 
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]16-18[ وأّما )خال( و)عدا( و)حاشا( فهي تدّل عىل االستثناء، وقد 
تكون أفعاالً لالستثناء أيضًا)1(، كام مّر سالفًا)2(.

تتّمـة 
و)الباء(  و)يف(  و)إىل(  بـ)من(  إاّل  يتعّدى  ال  الفعل  أّن  ُيعلم  أن  جيب 

و)الالم( و)عن( و)عىل(.

النوع الثاين من احلروف: املشّبهة بالفعل
وهي ستة: )إّن( بكس اهلمزة وتشديد النون، و)أّن( بفتح اهلمزة وتشديد 

النون)3(، و)كأّن(، و)لكّن(، و)ليت(، و)لعّل(.

فإن قلَت: ِمَم علمتم أّن هذه احلروف شبيهٌة بالفعل؟

قلُت: أّما لفظًا، فلثالثة أوجه: 

رباعي،  وبعضها  و)ليت(،  و)أّن(  )إّن(  وهو:  ثالثي،  بعضها  أّن  األول: 
وهو: )كأّن( و)لعّل(، وبعضها مخايس، وهو: )لكّن(، كام أّن الفعل بعضه ثالثي، 

وبعضه رباعي، وبعضه مخايس.

الثاين: أّنا مبنيٌة عىل الفتح، كاملايض.

الثالث: أّنا تلزم األسامء، كام أّن الفعل يلزمها.

يقال: إّنه وضع للضمري موضع الظاهر، ولذا أتى بالضامئر املرفوعة. أو يقال: إّن املراد بالدخول 
الدخول املؤّثر»منه«. 

)1( )أيضا( ساقطة من »ك«.
)2( تقدم يف الباب األول، الفصل الثامن: يف املستثنى ص109.

)3( يف»ك« )بفتح اهلمزة كذلك(.
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يلحق  كام  الوقاية،  نون  يلحقها  أّنه  وهو:  رابعًا،  وجهًا  بعضهم)1(  وزاد 
الفعل)2(.

 وأقول: ال خيفى ضعفه؛ ألّن نون الوقاية كام تلحق الفعل، كذلك تلحق 
االسم)3( واحلرف. وأّما معنًى؛ فألّن معنى )إّن( و)أّن( كليهام: حتّققُت)4(، ومعنى 
)كأّن(: شّبهُت، أو شاَبَه )5(، ومعنى )لكّن(: استدركُت، ومعنى )ليت(: متنّيُت، 

ومعنى )لعل(: ترّجيُت.

فإن /86ظ/ قلت: قد ظهر بام سلف)6( أّن هذه احلروف تنصب وترفع، 
فام وجهه؟

قلُت: ألّنا مّلا أشبهت الفعل شّبهت به يف الرفع والنصب. 

فإن قلَت: فِلَم نصبت األول وهو االسم، ورفعت اآلخر وهو اخلرب، مع 
أّن الفعل عىل عكس ذلك؟

)1( البعض: صاحب أرسار العربية »منه«.
)2( أرسار العربية: 148، واإلنصاف: 178/1)مسألة22(. 

)3( لعله يريد أّن نون الوقاية تدخل أسامء األفعال، نحو قوهلم: )َدَراِكني(، و)َتداركني(، و)َعَلْيَكنِى(، 
بمعنى: َأْدِرْكني، وبمعنى: اتُرْكني، وبمعنى: الَزْمنِي. ينظر: أوضح املسالك: 110/1.

يف  احتمل  كام  )حتّقق(،  يكون  أن  حيتمل  ومل  )حتّققُت(،  عىل  و)أّن(  )إّن(  معنى  يف  اقترص  إّنام   )4(
)كأّن( أن يكون بمعنى )شاَبَه(؛ ألّنام لو كانا بمعنى )حتّقق(، مل ُيفيدا التوكيد؛ ألّن )حتّقق قياُم 
زيد(، ال معنى له إاّل ثبوته، وهو املعنى املفهوم من )زيٌد قائٌم(، ال زيادة له عليه، بخالف ما إذا 
قيل: )حتّققُت قيام زيد(، فاّنه بمعنى: علمته، وتيّقنته، فُيفيد التأكيد، كام إذا قيل: )زيٌد قائٌم ال 

ريب(.»منه«. 
)5( يف»ط«: )شاهبه(.
)6( يف »ك«: )سبق(.
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قلُت: ألّنا مّلا كانت مشاهبًة للفعل، كانت فروعًا)1( له، فروعيت الفرعية 
بأن أعملت عكس عمل الفعل، لئال يّتخذ حكم األصل والفرع)2(.

غري  األحرف  وهذه  مترّصٌف،  الفعل  بأّن  التغاير  يف  ناهيها)3(  قلَت:  فإن 
مترّصفة.

االستعامل،  ُيفهم من  ممّا ال  الفرق  الغليل؛ ألّن هذا  يشفي  قلُت: هذا ال 
بل من التتّبع التاّم، مع أّن من األفعال ما ال يترّصف أصاًل، كـ)ليس(، و)نِعَم(، 

و)بِئَس(، و)عسى(.

ثّم اعلم أّن الكوفيني ذهبوا إىل أّن هذه األحرف تعمل يف االسم، ولكن 
ال تعمل يف اخلرب، واستدلوا بأّنا مّلا كانت فروعًا للفعل، وجب أن يفّرق بينهام، 
يبَق  مل  فلو أعمل  النصب دون اآلخر،  أو  الرفع  العملني  يعمل أحد  بأن  وذلك 

فرٌق بينهام)4(.

وأقول: هذا الدليل ليس بشاٍف)5(، ألّن التغاير حصل بام ذكرنا من تقديم 

)1( يف »ش« و»ك«: )رشعا(.
هذه  »إّن  االنباري:  ابن  قال  األصل(.  حكم  الفرع  يّتخذ  )لئال  الصواب:  أّن  والظاهر  كذا،   )2(
يف  عليه  فرعًا  فكانت  العمل،  يف  عليه  مُحلت  ومعنًى،  لفظًا  احلقيقي  الفعل  أشبهت  مّلا  احلروف 
العمل، وتقديم املنصوب عىل املرفوع فرٌع، فألزموا الفرع الفرع«. أرسار العربية: 150-149، 

وينظر: اإلنصاف: 178/1)مسألة22(.
)3( كذا، ولعلها تصحيف: )كافيها(.

 153 واإلنصاف:   ،150 العربية:  وأرسار   ،311-310/1 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )4(
)مسألة22(.

العمل،  يف  الفعل  عىل  فرٌع  الفاعل  اسم  أّن  الكوفيني  دليل  يبطل  مما  أّن  األنباري  ابن  وذكر   )5(
واإلنصاف:   ،150 العربية:  أرسار  ينظر:  كالفعل.  ومنصوب  مرفوع  له  فيكون  عمله،  ويعمل 

176/1)مسألة22(.
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املنصوب عىل املرفوع، عىل عكس الفعل.

واستدّل بعضهم)1( عىل أّنا عملت يف اخلرب أيضًا، بأّنه إذا عملت يف املبتدأ، 
فأوىل أن تعمل يف اخلرب)2(، وإذا مل تعمل يف اخلرب، فأوىل أن ال تعمل يف املبتدأ،

وبأّنه ما وجد يف كالم العرب عامٌل)3( /87و/ يعمل النصب وال يعمل 
الرفع)4(.

وأقول: هذا، وإن كان صحيحًا، لكن لقائٍل أن يقول: مِلَ ال جيوز أن تكون 
ألّن  بالظاهر؛  نتشّبث)5(  أن  فالواجب  األخر،  للعوامل  خمالفًة  األحرف  هذه 
الظاهر عدم خمالفتها لسائر العوامل، وأيضًا الظاهر أّنه إذا عمل عامٌل يف املبتدأ، 

فهو عامٌل يف اخلرب أيضًا)6(، واهلل أعلم.

تقول:  العمل،  فُتلغى عن  الكافة،  )ما(  احلروف  يلحق هذه  أّنه  اعلم  ثّم 
)إّنام زيٌد قائٌم(، )كأّنام زيٌد قائٌم(، وحينئٍذ تدخل عىل األفعال أيضًا، إذ ال عمل.

أثناء  فإّن هلا  املفتوحة،  الكالم، بخالف  املكسورة هلا صدارة  )إّن(  أّن  ثّم 
بنفسه،  يستقّل  ال  واملفرد  مفردًا،  اجلملة  ُتصرّي  املفتوحة  ألّن  وذلك  الكالم؛ 

بخالف املكسورة فإّنا تبقى اجلملة معها بحاهلا، فيكون ما بعدها مستقاًل.

)1( البعض صاحب أرسار العربية»منه«. 
)2( ألّن املبتدأ أقوى اجلزءين»منه«. 

)3( لعّل املراد به العامل يف األسامء، وإالّ فوصف الفعل ليس كذلك »منه«. 
)4( ينظر: أرسار العربية: 151، اإلنصاف: 185/1)مسألة22(.

)5( يف »ك«: )يتشبث(.
)6( ألناّم جزءا مجلة شديدا االتصال، ومتوقٌف كلٌّ عىل اآلخر، ال سيام واالبتداء واملبتدأ عامٌل يف 

اخلرب»منه«. 
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فإن قلَت: الدليل الذي ذكرته لوجوب كون )أّن( املفتوحة يف أثناء الكالم 
ليس بصحيٍح؛ فاّن املفرد، وإن مل يستقّل، ولكن ال جيب أن يكون املضموم إليه 

قبله، بل جيوز أن يكون بعده، كام إذا وقع مبتدأ.

مبتدأ،  ُيوَقع  بأن  إاّل  فائدته،   )1( لتتّمم  إليه  بعده  ما  ضّم  يصّح  ال  قلُت: 
وحينئٍذ جيب تقديم اخلرب عليه لرفع)2( االلتباس، كام مّر)3(.

عىل أّنه، وإن كان أول الكالم لفظًا، ولكنّه يف وسطه معنًى؛ ألّن له عاماًل 
معنويًا، كام ذكرنا يف بحثه)4(، فهو متأخٌر عن عامله /87ظ/ املعنوّي.

فإن قلَت: َهب ذلك كّله، لكنّه ال يفيد إاّل أّنه جيب أن يكون بعد لفٍظ آخر 
يتّممه، ولكن ال يفيد وجوب أن يكون يف أثناء الكالم، أعني بعد لفٍظ وقبل آخر.

قلُت: ال يمكن ذلك؛ ألّن أول)5( ما بعده اسمه وخربه.

عىل أّن يل أن أقول: ليس مرادي أّنه جيب أن يكون يف أثناء الكالم البتة، بل 
إّنام أريد أّن أقّل املراتب أن يكون كذلك. 

تغريها  ال  واملكسورة  مفردًا،  اجلملة  جتعل  املفتوحة  )أّن(  أّن  عرفت  إذا 
الرفع  أّنه جيوز عطف اسم عىل اسم املكسورة باعتبار حمّله، وهو  أصاًل، فاعلم 

باالبتدائية، فإّنا مّلا مل تغرّي اجلملة معنًى، فكأّنا مل تغريها أصاًل.

وال جيوز العطف عىل اسم املفتوحة باعتبار حمّله؛ ألّنا غرّيته لفظًا ومعنًى، 

)1( يف »ط« و»ك«: )لتتميم(. 
)2( يف »ط« و»ك«: )لدفع(. 

)3( تقدم يف الباب األول: الفصل الرابع: يف اخلرب، املوضع الثاين من مواضع تقديم اخلرب ص55. 
)4( تقدم يف الباب األول: الفصل الثالث: يف املبتدأ ص50. 

)5( يف »ط« و»ك«: )أقل(.
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فلم يبَق له حمٌل أصاًل.

ولكن جيب أن تعلم أّنه ال جيوز العطف عىل اسم املكسورة باعتبار حمّله، 
إاّل إذا مىض اخلرب، فال يقال: )إّن زيدًا وعمٌرو قائامن(، بل إّنام يقال: )إّن زيدًا قائٌم 
وعمٌرو(؛ وذلك ألّنه يلزم اجتامع عاملني خمتلفني يف العمل عىل)1( معموٍل واحٍد، 
النصب، واالبتداء  التي تعمل)2(  )إّن(  املذكور  املثال  العامل يف )قائامن( يف  فاّن 

الذي يعمل الرفع، وهذا ما قيل)3(.

وعمٌرو  زيدًا  )إّن  جيوز:  ال  أن  /88و/  يفيد  إّنام)4(  الوجه  هذا  وأقول: 
قائامن(، وأّما لو قيل: )إّن زيدًا وعمٌرو قائٌم(، عىل أن يكون )قائم( امللفوظ خربًا 

ألحدمها، ويقّدر لآلخر )قائٌم( آخر، فال يفيد ذلك الدليل أصاًل.

فاحلّق يف الوجه أن يقال: إّن )إّن( عامٌل لفظّي، واالبتداء عامٌل معنوّي، 
متام عمله  قبل  يتوّسط  أن  لذلك  فكره  تناٍف)5(؛  واملعنوّي  اللفظّي  العامل  وبني 

معمول عامل معنوّي، وإاّل لزم تداخل عمل الضّدين.

هذا، وأّما الكوفيون فلاّم ذهبوا إىل أّن هذه األحرف ال تعمل إاّل يف االسم 
عامالن  جيتمع  أن  يلزم  ال  ألّنه  اخلرب)6(؛  ذكر  قبل  العطف  جّوزوا  اخلرب،  دون 

)1( من هنا يبدأ السقط يف نسخة »ط«، وهو بمقدار ورقة من املخطوط.
)2( زاد يف»ش«: )يف(. 

)3( ذهب البرصيون إىل أّنه ال جيوز العطف عىل موضع اسم )إّن( قبل متام اخلرب عىل اإلطالق، ينظر: 
الكتاب: 1/ 145، و155، وأرسار العربية: 152، واإلنصاف: 185/1-186)مسألة23(، 

ورشح املفصل: 68/8، ومغني اللبيب: 469/5، والفوائد الضيائية: 341/2.
)4( )إنام( ساقطة من »ك«. 

)5( من حيث العمل واملعنى يف اجلملة »منه«. 
عىل  الريض  ورشح   ،69/8 املفصل:  ورشح  185/1-186)مسألة23(،  اإلنصاف:  ينظر:   )6(
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خمتلفان يف العمل عىل معموٍل واحٍد، وال توّسط)1( معمول العامل املعنوي بني 
معمويل)2( العامل اللفظّي.

جاز  مبنيًا  كان  إذا  االسم  أّن  إىل  ذهبا  منهم)3(،  والكسائي  املربد،  ولكن 
العطف قبل ذكر اخلرب، مستدلَّني بقول بعضهم: )إّنك وزيٌد ذاهبان(، وبأّن عمل 

)إّن( حينئٍذ ال يظهر يف اللفظ، فكأّنا مل تعمل)4( أصاًل)5(.

واجلواب عن األول: أّنه -عىل تقدير ثبوت النقل- غري فصيٍح)6(. 

وعن الثاين: أّن ذلك مبنّي عىل معتقدهم)7( من أّن هذه األحرف ال تعمل 

الكافية: 340/4، ومغني اللبيب: 469/5، والفوائد الضيائية: 342-341/2.
)1( يف »ك«: )يتوسط(.

)2( يف »ش«: )معمول(. 
»املربد والكسائي منهم«؛ ألنه  العطف يف قوله:  الكوفيني، عىل االستئناف، وال يصح  )3( أي من 
يقتيض أن يكون املربد من الكوفيني، ومعروف عن املربد أنه حامل لواء النحو البرصي يف وقته 
واملدافع عنه. ينظر: املقتضب: 123/1- املقدمة، وطبقات النحويني واللغويني: 110-101. 

)4( زاد يف »ك«: )إن(.
)5( ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 340/4، والفوائد الضيائية: 342/2، مل أجد هذا الرأي يف 
)املقتضب(، ويبدو أّن منشأ االضطراب يف نسبة الرأي للمربد من رشح الكافية للريض ورشحها 
للجامي )الفوائد الضيائية(، وكالمها من مصادر املؤلف. ولعل املراد الكسائي والفراء، فقد ذهب 
الكسائي إىل أّنه جيوز العطف عىل موضع )إّن( قبل متام اخلرب عىل كّل حال، سواء أكان يظهر فيه 
عمل )إّن( أو مل يظهر، نحو: )إّن زيدًا وعمٌرو قائامن(، و)إنك وبكٌر منطلقان(. وذهب الفراء 
إىل أّنه ال جيوز ذلك إاّل فيام ال يتبني فيه عمل )إّن(. ينظر: معاين القرآن: 311/1، واإلنصاف: 

186/1)مسألة23(، وأرسار العربية: 152، ومغني اللبيب: 470/5.
)6( ذكر سيبويه أّن قوهلم: )إّنك وزيٌد ذاهبان( غلٌط من بعض العرب. الكتاب: 155/2.

واإلنصاف:   ،150 العربية:  وأرسار   ،311/1 القرآن:  معاين  ينظر:  الكوفيني،  معتقد  أي:   )7(
176/1)مسألة22(.
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يف اخلرب، كام ال خيفى)1(. 

بالفعل؟  املشّبهة  احلروف  سائر  اسم  حمّل  عىل  يعطف  هل  قلَت:  فإن 
/88ظ/

قلُت: ال جيوز ذلك يف غري )لكّن( )2(؛ ألّن غريها يغرّي املعنى بخالفها)3(.

ثّم اعلم أّن الالم يدخل خرب املكسورة دون املفتوحة؛ وذلك ألّن املكسورة 
ال يغرّي ما بعدها بخالف املفتوحة. والالم إّنام يدخل خرب املبتدأ، ثّم أّنه إذا وقع 

فاصل بني املكسورة واسمها، دخلت اسمها)4(.

فإن قلَت: هل يدخل)5( الالم خرب سائر تلك احلروف أو اسمها؟

قلُت: ال جيوز ذلك إاّل يف )لكّن( عىل ضعف)6(، وأّما عدم اجلواز؛ فألّنا 
تغري اجلملة.

)1( فاّن اخلرب عندنا مرفوع به، وإن مل يفّرق يف الظاهر بني رفعه ورفع خرب املبتدأ »منه«. 
)2( كام تقول: )مل خيرج زيٌد، ولكّن عمرًا خارٌج وبكٌر(، بعطف )بكر( عىل حمل اسمها.

)3( أي: إّن حكم )لكّن( يف جواز العطف عىل حمّل اسمها حكم )إّن( املكسورة؛ ألنا ال تغرّي معنى 
العربية: 152،  ينظر: أرسار  ثابٌت.  بعدها  االبتداء  قبل دخوهلا، فمعنى  اجلملة عاّم كانت عليه 

ورشح الريض عىل الكافية: 353/4. 
)4( نحو: )إّن يف الدار لزيدًا(.

)5( كذا، والصواب: أيدخل...أم اسمها؟
والبرصيون  َلَعِميُد.  ُحبَِّها  ِمْن  ...َوَلكنَّنِي  وأنشدوا:  )لكن(،  خرب  عىل  دخوهلا  الكوفيون  أجاز   )6(
جييبون عن هذا البيت بام يأيت: 1- أّنه ال يصح، ومل ينقله أحد من األثبات.2- أّن الالم زائدة، 
وليست الم االبتداء.3- أّن الالم داخلة عىل خرب )إّن(، وأصل الكالم: )ولكن إنني(.4- أنه 
ورشح   ،363/1 عقيل:  ابن  ورشح   ،392 املفصل:  ينظر:  عليها.  يقاس  ال  شعرية  رضورة 

االشموين: 1/ 487.
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وأّما اجلواز يف )لكّن(؛ فألّن )لكن( ال تغرّي اجلملة عاّم عليه، وأّما ضعفه 
فيها؛ فألّنه ال يناسبها، فاّن )لكّن( لالستدراك، والالم للتأكيد. 

فإن قلَت: بنّي يل معاين هذه احلروف؟

قلُت: أّما )إّن( املكسورة واملفتوحة، فمعنامها التحقيق والتأكيد.

الكالم  من  املخاطب  توّهم   )1( لدفع  أي:  لالستدراك،  فهي  )لكّن(  وأّما 
السابق، مثاًل إذا قيل: )جاءين زيٌد، لكّن عمرًا مل جيئ(، فـ)لكّن( هاهنا تدفع ما 
تومّهه املخاطب من)2( قوله: )جاءين زيٌد( من أّن )عمرًا( أيضًا قد جاء، ملالزمة 

ومصاحبة بينهام.

 وأّما )كأّن( فهي لتشبيه يشٍء بيشٍء، تقول: )كأّن زيدًا األسد(، يف تشبيه 
زيٍد باألسد.

األمر  عىل  تدخل  فـ)ليت(  للرتّجي،  و)لعّل(  للتمنّي،  فهي  )ليت(  وأّما 
املمكن واملمتنع، فاّنه جيوز متنّيها، و)لعّل( ال تدخل إاّل عىل املمكن /89و/، إذ ال 
 جيوز ترّجي املحال غري مرجّو احلصول، فيمكن أن يقال: )ليت الشباَب يعوُد( )3(، 

وال يمكن أن يقال: )لعّل الشباَب يعوُد(. 

فائدة
قد ختّفف )إّن( املكسورة واملفتوحة و)لكّن( و)كأّن(.

)1( زاد يف »ك«: )يف غري لكن(. 
)2( يف »ش«: )ما تومهه من املخاطب(. 

)3(   وردت هذه اجلملة يف بيت أليب العتاهية، يقول فيه: 
فيا ليَت الشباَب يعوُد يومًا           فُأخره بمـا فعَل املشيُب

 ينظر: الديوان: 46.
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بينها  فرقًا  خربها  تدخل  بأن  الالم،  لزمتها  ُخّففت  إذا  املكسورة  فـ)إّن( 
للبرصيني)1(،  خالفًا  مطلقًا  األفعال  تدخل  أن  جيوز  وحينئٍذ  النافية،  )إْن(  وبني 
املبتدأ واخلرب فقط، واستدلوا  الداخلة عىل  إّنام تدخل األفعال  بأّنا  فإّنم قالوا: 
بأّن األصل يف تلك احلروف أن تدخل املبتدأ واخلرب، فإذا زال ذلك، فينبغي أن 
يكون قريبًا منه، وهو أن تدخل عىل األفعال الداخلة عىل املبتدأ واخلرب. وال خيفى 

ما فيه؛ ألّنا إذا ُخّففت مل تبَق تلك)2( احلروف.

وذلك  اسمها؛  ليكون  شأن،  ضمري  هلا  فيقّدر  ُخّففت  إذا  املفتوحة  وأّما 
ألّن املكسورة إذا ُخّففت، ففي أكثر األوقات عاملٌة، كقوله تعاىل: ﴿َوإِْن ُكالًّ مَلَّا 

َينَُّهْم﴾)3(. َلُيَوفِّ

واملفتوحة مل ُتَر عاملة إذا ُخّففت، مع أّن شباهتها بالفعل أشّد من شباهة 
)إّن()4( املكسورة به، وقد عرفت أّن تلك احلروف إّنام تعمل ملشاهبة الفعل، فلاّم 
/89ظ/  للمفتوحة)5(  قّدروا  األقوى،  عىل  األضعف  زيادة  يلزم  ال  أن  أرادوا 

)1( ذهب البرصيون إىل أّن )إْن( املخففة تعمل النصب يف االسم، وإذا ألغيت جاز أن تليها األسامء، 
وال يليها من األفعال إاّل النواسخ، وتلزم الالم الفارقة يف خربها. وذهب الكوفيون إىل أّنا ال 
تعمل، وقالوا: ما ورد من ذلك فإنا فيه نافية، والالم بعدها بمعنى )إال(، وإذا ألغيت جاز أن 
تليها األسامء واألفعال مطلقًا. ينظر: اإلنصاف: 195/1)مسألة24(، واملفصل: 395، ورشح 
الريض عىل الكافية: 366/4، واجلنى الداين: 208و209، وأوضح املسالك: 368/1، ورشح 

ابن عقيل: ا/382.
)2(   يف »ش«: )ذلك(. 

)3( سورة هود/111. يف قراءة من قرأ )إن( بالتخفيف، ذكر سيبويه أنّا قراءة أهل املدينة، وهي 
قراءة نافع، وابن كثري املدنّيني. الكتاب: 140/2، وينظر: السبعة يف القراءات: 339، ومعجم 

القراءات القرآنية: 147/4.
)4( )إن( ساقطة من »ش«.

)5( يف »ش«: )املفتوحة(.
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ضمري الشأن ليكون اسمها، واجلملة بعدها)1( خربها.

فقد علم أّن املفتوحة إذا خّففت دخلت اجلمل الصاحلة ألن يفّس ضمري 
الشأن هبا.

واعلم أّنا إذا ُقرنت بالفعل، فال ُبّد من)2( أن يدخل عىل الفعل )السني( أو 
)سوف( أو )قد( أو حرف النفي، لتفصل بينه وبني )أن( املصدرية.

فاألول: كقوله)3( تعاىل: ﴿َعلَِم َأْن َسَيُكوُن﴾)4(.

وأّما الثاين: فكقول الشاعر:                                                        ]الكامل[
َواْعَلْم َفِعــْلُم املرِء َينَْفــُعُه            َأْن َسوَف يْأيت كلُّ ما ُقِدَرا)5(

ِْم﴾)6(. وأّما الثالث: فكقوله تعاىل: ﴿َأْن َقْد َأْبَلُغوْا ِرَسااَلِت َرهبِّ

نَساُن َألَّن َنْجَمَع ِعَظاَمُه﴾)7(. وأّما الرابع: فكقوله تعاىل: ﴿َأَيَْسُب اإْلِ

وأّما )كأّن( فإذا ُخّففت ُألغيت عن العمل عىل األفصح، وأّما )لكّن( فإذا 
ُخّففت ُألغيت البّتة.

)1( )بعدها( من»ك«.
)2( إىل هنا ينتهي السقط يف نسخة »ط«.

)3( يف »ك« و»ش«: )فكقوله(.
)4( سورة املزمل/20.

ابن  ورشح   ،101/5 اللبيب:  ومغني   ،366/1 الذهب:  شذور  رشح  ينظر:  قائله،  يعرف  مل   )5(
عقيل: 387/1، والفوائد الضيائية: 348/2، ورشح االشموين: 518/1.

)6( سورة اجلن/28.

)7( سورة القيامة/3.
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النوع الثالث: حروف العطف
وهي عرشة: )الواو(، و)الفاء(، )ثّم(، )حّتى(، )أو(، )إّما(، )أم(، )بل(، 

)لكْن(، )ال(.

فـ)الواو(: للجمعية مطلقًا مع قطع النظر عن التعّقب واملقاربة)1(.

و)الفاء(: للجمعية مع التعّقب)2( بال تراٍخ.

و)ثّم( و)حّتى(: للجمعية مع التعّقب برتاٍخ.

ولكن جيب أن ُيعلم أّن ما بعد )حّتى(- أي: املعطوف هبا- جيب أن يكون 
داخاًل يف املعطوف عليه، مثاًل يقال: )مات الناُس حّتى اآلِخرون( )3(، وال يقال: 
إظهار  هبا  بالعطف  املطلوب/90و/  ألّن  وذلك  احلمري(؛  حّتى  الناُس  )مات 
قوة املعطوف أو ضعفه بالنسبة إىل باقي أجزاء املعطوف عليه، مثاًل يقال: )مات 
الناُس حّتى األنبياء(، ففيه إظهار أّن األنبياء : أقوى أفراد اإلنسان، وال حيصل 

ذلك اإلظهار إاّل بأن يكون املعطوف جزءًا للمعطوف عليه.

وأّما أو وإّما وأم، فهي للرتديد بني أمرين: )أهكذا)4( أم ذاك؟(.

و)أم( قسامن: مّتصلٌة، ومنقطعٌة.

أّما املتصلة: فهي التي ُأردفت باهلمزة، كقولك: )أرأيت زيدًا أم عمرًا؟(.

قبله،  عاّم  إرضابًا  يكون  أي:  واهلمزة(،  )بل  بمعنى  تكون  ما  واملنقطعة: 

)1( يف »ك«: )املقارنة(.
)2( يف »ك«: )التعقيب(.

)3( كذا يف »ش« و»ط«، ومل يرد املثال يف »ك«. 
)4( كذا، والظاهر: أهذا.
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واستفهاما ملا بعده، وهو أعّم من أن يقع)1( بعد اهلمزة أم ال، وإذا وقع بعد اهلمزة 
فليس رديفًا هلا)2(، بل إرضابًا عن االستفهام املفهوم منها إىل استفهام آخر.

أّما الذي بعد اهلمزة، فكقولك: )أرأيت زيدًا أم عمرًا؟(، إذا أردت: بل 
أعمرًا)3( أم غريه رأيت؟

وأّما الذي ليس بعدها، فكقولك: )زيدًا رأيت أم عمرًا؟(.

وأّما )ال(، و)بل(، و)لكن(، فللداللة عىل إثبات واحٍد بعينه، ونفي واحٍد 
بعينه، لكّن )لكْن( جيب أن تكون بعد النفي، فقد ُعلم أّن لتلك احلروف الثالثة 
مخسة مواضع؛ ألّن األولني يكونان يف اإلجياب ويف السلب، والثالث إّنام يكون 

يف النفي.

مثال األول: /90ظ/ )جاءين زيٌد ال عمٌرو(.

ومثال الثاين: )ما جاءين زيٌد ال عمٌرو(.

مثال الثالث: )جاءين زيٌد بل عمٌرو(.

مثال الرابع: )ما جاءين زيٌد بل عمٌرو(.

مثال اخلامس: )ما جاءين زيٌد لكن عمٌرو(.

النوع الرابع: حروف التنبيه
وهي ثالثة: )أاَل(، و)أَما(، و)ها(، وهلا صدر الكالم، ليتنّبه املخاَطب من 

)1( يف »ك«: )أن يكون(.
)2( يف »ك«: )فليس ردفها(.

)3( يف »ش«: )بل عمرًا(.
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أول األمر عىل ما يقوله املخاطِب.

النوع اخلامس: حروف النداء
وهي مخسة: )يا(، و)أَيا(، و)َهيا(، و)أْي(، و)اهلمزة(.

فاألول قد اخُتِلف)1( فيه، فذهب بعضهم إىل أّنه موضوٌع للمنادى البعيد، 
وبه رّصح صاحب املفّصل والكّشاف غري مّرة)2(، وبعضهم إىل أّنه أعّم)3(.

و)اهلمزة(:  للمتوسط،  و)أْي(:  للبعيد،  موضوعان  و)َهيا(:  و)أَيا(، 
للقريب)4(.

النوع السادس: حروف اإلجياب
وهي ستة: )َنَعْم(، )َبىل(، )إْي(- بكس اهلمزة - )أَجْل(، )جرِي( - بفتح 

( - بكس اهلمزة وتشديد النون املفتوحة-.  اجليم وكسها- و)إنَّ

أّما )َنَعْم( فهو موضوٌع لتقرير سابقه، سواء كان موجبًا أو منفيًا، مسؤوالً 
أو خربًا، فمواضع )َنَعْم( أربعة: 

)1( يف »ك«: )اختلفوا(.
)2( قال الزخمرشي: »يا وأيا وهيا...لنداء البعيد، أو من هو بمنزلته من نائٍم أو ساٍه، فإذا نودي هبا من 
عداهم فلحرص املنادى عىل إقبال املدعو عليه، ومفاطنته ملا يدعوه له«. املفصل: 413، وينظر: 

األنموذج يف النحو: 32، ورشح املفصل: 118/8.
ابن  املصنّف-أي:  ذكره  »ما  الريض:  وقال  النداء،  حروف  أعّم  )يا(  أّن  احلاجب  ابن  ذكر   )3(
احلاجب- أوىل، الستعامهلا يف القريب والبعيد عىل السواء، ودعوى املجاز يف أحدمها، أو التأويل 
خالف األصل«. الكافية: 54، رشح الريض عىل الكافية: 425/4، وينظر: اجلنى الداين: 355، 

والفوائد الضيائية: 346/2. 
)4( يف »ش«: )للتقريب(.
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األول: أن يكون لتقرير الكالم املوجب املسؤول السابق. 

الثاين: أن يكون لتقرير املنفي املسؤول السابق. 

الثالث: أن يكون لتقرير اخلرب املوجب السابق.

الرابع: أن يكون لتقرير اخلرب املنفي السابق. 

مثال /91ظ/ األول: )َنَعْم(، إذا سالك سائل: )أقام زيٌد؟(.

مثال الثاين: )َنَعْم(، إذا سالك سائل: )أما قام زيٌد؟(.

مثال الثالث: )َنَعْم(، إذا قال قائل: )قام زيٌد(.

مثال الرابع: )َنَعْم(، إذا قال قائل: )ما قام زيٌد(.

وأما )َبىل( فهو إلثبات ما ُنفي سابقًا، سواء كان النفي يف ضمن السؤال أم 
ال. فهو يف موضعني: 

ُكْم َقاُلوْا َبىَل﴾)1(.  مثال األول: قوله تعاىل: ﴿َأَلْسُت بَِربِّ

مثال الثاين: قولك: )َبىل(، إذا قيل لك: )ما قام زيد؟(.

ما  إلثبات  وقيل:   .)2( )نعم(  بمعنى  فقيل:  فيه،  اخُتلف  فقد  )إي(  وأّما 
ُأثبت سابقًا يف االستفهام)3(. وعىل القولني)4( ال ُيستعمل إاّل مع القسم باسم اهلل 

)1( سورة األعراف/172.
اللبيب: 501/1،  الداين: 234، ومغني  اجلنى  ينظر:  مالك،  وابن  وابن هشام،  املرادي،  قاله   )2(

وتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: 244- 245.
)3( قاله ابن احلاجب، ويف الكافية: )إي( إثباٌت ما بعد االستفهام. الكافية: 54.

)4( القائل األول ابن مالك، والقائل الثاين ابن احلاجب »منه«. 
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أو الرّب، يقال ملن قال: أقام زيٌد؟ )إي واهلل(، أو)وريّب( )1(. 

وأّما )أَجل( و)ِجري(، و)إّن(، فهي لتصديق املخرب، أو الداعي، أو املستفهم.

مثال األول: قولك تصديقًا ملن قال: قام زيد. )أجل(، أو )ِجرِي(، أو)إّن(. 

ناقًة محلتني إليك.- : »إّن  الثاين: قول بعضهم - ملن قال: لعن اهلل  مثال 
وراكبها«)2(.

مثال الثالث: قول الشاعر:                                                         ]اخلفيف[
ليَت ِشعري هْل للُمحّب ِشفاُء            ِمن َجوى ُحّبهّن إّن الّلقــاُء )3(

وقد خّصص ابن احلاجب هذه الكلامت بتصديق املخرب)4(.

النوع السابع: حروف الزيادة
وهي سبعة أحرف: 

)ما(  مع  كانت  إذا  النون،  وسكون/ش92/  اهلمزة  بكس  )إْن(  األول: 
النافية، أو املصدرية، أو مع )مّلا(.

)1( يف »ك«: )إي وريب(.
بري بن العّوام  بري- بفتح الزاي- األسدي الشاعر، وفد عىل عبد اهلل بن الزُّ )2( روي أّن عبد اهلل بن الزَّ
ناقًة  اهلل  لعن  بري األسدي:  الزَّ بن  اهلل  له عبد  فقال  بخياًل، فحرمه،  بري  الزُّ ابن  مستحماًل، وكان 
بري: إّن وراكبها. أي: نعم، ولعن راكبها. وقيل: إّن الذي  محلتني إليك. فقال له عبد اهلل بن الزُّ
 ،260/28 دمشق:  تاريخ  ينظر:  األسدي.  الكاهيل  رشيك  بن  فضالة  هو  بري  الزُّ ابن  عىل  وفد 

و285/48، و سري أعالم النبالء: 383/3/ترمجة56، وتاج العروس- زبر- 452/6.
)3( رواه النحاس مسندًا عن ثعلب، ومل أعثر عىل قائله، ينظر: إعراب القران: 45/3الشاهد294، 

واجلامع ألحكام القرآن: 219/11، والفوائد الضيائية: 368/2، وفتح القدير: 373/3.
)4( الكافية: 54، وفيها: تصديق للمخرب.
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الثاين: )أْن( بفتح اهلمزة وسكون النون، إذا كانت مع )مّلا(، أو )الكاف(، 
أو بني حرف )لو( والقسم.

)أّي(  أو  الرشطية،  أو )متى(  الرشطية،  )إذا(  إذا كانت مع  الثالث: )ما( 
الرشطية، أو )أين( الرشطية، أو )إْن( الرشطية، أو مع حرف اجلّر، أو بني املضاف 

واملضاف إليه.

الرابع: )ال( إذا كانت مع )الواو( العاطفة ملا بعدها عىل منفّي قبلها، أو بعد 
)أن( املصدرية، أو قبل القسم، أو بني املضاف واملضاف إليه. 

اخلامس والسادس والسابع: )ِمن(، و)الباء(، و)الالم(، وقد أسلفناها)1(، 
فحروف الزيادة باعتبار املواضع عرشون. 

مثال األول: )ما إن رضبتك(.

مثال الثاين: )اجلس ما إن جلست(.

مثال الثالث: )مّلا إن فعلَت فعلُت(. 

مثال الرابع قوله تعاىل: ﴿َفَلامَّ َأن َجاَء اْلَبِشرُي﴾)2(. 

مثال اخلامس: )واهللِ أْن لو رضبَت رضبُت(.

مثال السادس: قول الشاعر)3(:                                                   ]الطويل[

)1( تقّدمت يف حروف اجلر، ص207-209، لكن مل ترد هناك إشارة لزيادة الباء والالم. 
)2( سورة يوسف/96.

)3( من شواهد سيبويه، واختلف يف قائله، فنسبه سيبويه، وابن الساج، وابن يعيش، إىل ابن رصيم 
اليشكري. ونسبه األصمعي إىل علباء بن أرقم بن عوف بن سعد، وقد أورد البيت يف قصيدة تقع 
يف مخسة وعرشين بيتًا، يشكو فيها زوجته، ويعتذر إىل النعامن بن املنذر. ونسبه ابن األنباري إىل 
زيد بن أرقم. ونسبه ابن منظور إىل باعث بن رصيم اليشكري، أو كعب بن َأرقم اليشكري، وذكر 
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َلْم)2( ٍم            كَأْن َظْبيٍة)1( َتْعُطو إىِل ناِضِ السَّ وَيْومــًا ُتوافِيـنا َبوْجٍه ُمقــسَّ

مثال السابع: )إذا ما فعلَت فعلُت(.

مثال الثامن: )متى ما ترضْب أرضْب(.

ْسنَى﴾)3(. مثال التاسع: قوله تعاىل: ﴿َأّيًا َما َتْدُعوْا َفَلُه اأْلَْساَمُء /92و/ احْلُ

مثال العارش: )أينام جتلْس أجلْس(.

أّنه قال هذا البيت يف امرأته، قال: »وهو الصحيح«. ونسبه العيني إىل أرقم بن علباء اليشكري. 
وأورد البغدادي عّدة أقوال يف نسبته، ونقل يف آخرها عن ابن بري، أّنه صّحح نسبة البيت إىل 

علباء بن أرقم اليشكري. تنظر: مصادر ختريج البيت. 
)1( يروى بجّر)ظبيٍة( وجعل )أن( زائدة، أي: كظبيٍة، وهو شاهد املصنّف هنا. وبنصبها عىل إعامل 
)كأن(، و)ظبيًة( اسمها، ومجلة )تعطو( خربها. وبرفعها عىل جعل )كأن( خمّففًة، واسمها ضمري 
الريض عىل  ينظر: رشح  أي: كأنا ظبيٌة.  هلا،  الشأن حمذوٌف، وخربها )ظبيٌة(، و)تعطو( صفٌة 

الكافية: 371/4 و434.
)2( ينظر: الكتاب: 2/ 134، و3/ 165، واألصمعيات: 157، واألصول يف النحو: 1/ 245، 
 ،478/12 العرب:  ولسان  )مسألة24(،   202/1 واإلنصاف:   ،83/8 املفصل:  ورشح 

واملقاصد النحوية: 83/2، وخزانة األدب: 414-411/10.
وجاء الشاهد غري منسوٍب يف حروف املعاين: 29، واملنصف: 128/3، ورس صناعة اإلعراب: 
2/ 683، واملفصل: 399، وأمايل ابن الشجري178/2، واجلنى الداين: 222و576، وأوضح 
املسالك: 377/1 و159/4، ومغني اللبيب: 1/ 209، ورشح األشموين: 1/ 524، ومهع 

اهلوامع: 1/ 517. 
َلُم: شجر من الِعضاه،  ُم الوجِه، والسَّ والَقساُم: اجلاَمل واحلُسن، يقال: فالن َقِسيُم الَوْجِه، وُمَقسَّ
وورقها الَقَرظ الذي ُيْدَبُغ به األَديُم، لسان العرب- سلم-12/ 289، و- قسم-: 478/12. 
بـ)إىل(«.  لتعديه  متيل  معنى  تضمينه  من  بّد  »ال   :416/10 اخلزانة:  يف  قال  تتناول،  وتعطو: 

ونارض: حسن مرشق، ويف أغلب املصادر: وارق. والوارق: لغة يف )مورق(.
)3( سورة اإلرساء/110.
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ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبرَشِ َأَحدًا﴾)1(. مثال احلادي عرش: قوله تعاىل: ﴿َفإِمَّ

ْم﴾)2( . ٍة ِمَن اللِ لِنَت هَلُ مثال الثاين عرش: قوله تعاىل: ﴿َفباَِم َرْحَ

اَم اأْلََجَلنْيِ َقَضْيُت َفاَل ُعْدوَاَن﴾)3(.  مثال الثالث عرش: قوله تعاىل: ﴿َأيَّ

الِّنَي﴾)4(. مثال الرابع عرش: قوله تعاىل: ﴿َغرْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

مثال اخلامس عرش: قوله تعاىل: ﴿َما َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد﴾)5(.

مثال السادس عرش: قوله تعاىل: ﴿اَل ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمِة﴾)6(. 

مثال السابع عرش: قول الشاعر)7(:                                               ]الرجز[
يف بِْئِر الَ ُحوٍر)8( رَسى وما َشَعْر )9(

)1( سورة مريم/26.
)2( سورة آل عمران/159.

)3( سورة القصص/28.
)4( سورة الفاحتة/7.

)5( سورة األعراف/12.
)6( سورة القيامة/1.

)7( وهو عبد اهلل بن رؤبة، املعروف بالعجاج، وقد تقدمت ترمجته ص216 من هذا الباب. 
)8( قوله: الحور، احُلور: اهللكة، أي يف بئِر هالٍك، و)ال( زائدٌة لفظًا ومعنى، وهو شاهد املصنف 
هنا، وقال بزيادهتا يف هذا البيت مجاعة، منهم: أبو عبيدة، وابن دريد، واألزهرّي، واجلوهري، 
والّزخمرشي، وابن الشجرّي. وذهب مجاعة إىل أّن )ال( هنا نافية ال زائدة، وأّن الشاعر أراد يف بئِر 
ماٍء ال حُيرُي عليه شيئًا، أو ال رجوع فيه، منهم: الفّراء، وابن األعرايّب، وابن جنّي. ينظر: خزانة 

األدب 52/4-53، وتاج العروس-حور- 318/6.
، وهو البيت التاسع والثالثون من أرجوزٍة طويلٍة للعّجاج مدح هبا  )9( أّوله: وُغّرًا ُقْتاًم فَيجتاُب الُغَرْ
عمر بن عبيد اهلل، وكان عبد امللك بن مروان قد وّجهه لقتال اخلوارج، ينظر: الديوان: 20، جماز 
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مثال الثامن عرش، والتاسع عرش، والعرشين: أسلفناها، واإلعادة تكرار)1(.

النوع الثامن: حرف)2( التفسري
وهو اثنان: )أي(، و)أن(، إذا كان بعد ما يتضّمن معنى القول.

مثال األول: )جاء زيد، أي: أبو عبد اهلل(.

ْؤَيا﴾)3(،  ْقَت الرُّ مثال الثاين: قوله تعاىل: ﴿َوَناَدْينَاُه َأن َيا إِْبَراِهيُم* َقْد َصدَّ
فاّن النداء يتضّمن معنى القول؛ ألّنه ال يكون إاّل بالتلفظ. 

النوع التاسع: حروف املصدر
تشديده-  أو  النون،  وختفيف  اهلمزة  بفتح  و)أن(-  )ما(،  ثالثة:  وهي 
و)أّن(  مصدرًا،  الفعلية  /92ظ/  اجلملة  يصرّيان  إّنام  املخّففة  و)أن(،  فـ)ما(، 

املشّددة إّنام تصرّي اجلملة االسمية مصدرًا.

النوع العارش : حروف التحضيض
وهي أربعة: )هاّل(، و)أاّل(، و)لوال(، و)لوما(، وهلا صدارة الكالم؛ وإّنام 
تدخل الفعل، فإذا دخلت عىل املايض، فاملعنى الّلوم عىل ترك الفعل، كقولك: 

القرآن: 25/1، الصحاح: 2553/6، واملفصل: 424، والصاحبي يف فقه اللغة: 171، وخزانة 
األدب 51/4-55. ونسبه الثعالبي يف فقه اللغة ورس العربية: 316، إىل رؤبة بن العجاج.

والرجز غري منسوب يف اخلصائص: 477/2، ورشح الريض عىل الكافية: 164/2، و437/4.
)1( تقّدمت يف حروف اجلر، ص207-209، ومل ترد هناك أمثلة لزيادة الباء والالم. 

)2( يف »ك«: )حروف(. ويقتيض أن يكون: حرفا التفسري ومها اثنان...
)3( سورة الصافات/105-104.
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)هال رضبت زيدًا(، أي: كان ينبغي أن ترضبه)1(. 

وإذا دخلت عىل املضارع، فاملعنى ابحث وابعث)2( عىل أن يفعل، كقولك: 
)هاّل ترضب زيدًا(، يعني به أّنه ينبغي أن ترضبه.

النوع احلادي عرش : حرف التقريب
وهو )قد(، فإذا دخل عىل املايض فهو للتحقيق، وإذا دخل عىل املضارع 

فهو للتقليل.

النوع الثاين عرش: حرف)3( االستفهام
وهو)4( اثنان: )هل(، و)اهلمزة املفتوحة(، وهلام صدارة الكالم، ويدخالن 
اجلملة االسمية والفعلية، ولكّن األصل)5( هو اهلمزة، وهلذا استعملت أكثر من 
إاّل  ليس  معًا، و)هل(  والتصّور  التصديق  لطلب  كانت  وأيضًا  استعامل )هل(، 

لطلب التصديق.

إّما عن وجود  ثّم اعلم أّن )هل( تنقسم إىل بسيطة ومركبة؛ ألّن السؤال 
له، فعىل  أو ال وجوده  أو ال وجوده، وإّما)7( عن وجود يشٍء ليشٍء،  اليشء)6(، 

)1( يف »ط«: )أن ال ترضبه(.
)2( يف »ط«: )احلث والبعث(.

)3( يف »ك«: )حروف(. ويقتيض أن يكون: حرفا االستفهام.
)4( كذا، والظاهر: ومها.
)5( يف »ش«: )األصلية(.

)6( يف »ط«: )وجود يشء ليشء(.
)7(  )إما( ليس يف »ش«.
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األول تسّمى بسيطة، وعىل الثاين مركبة)1( /93و/. 

النوع الثالث عرش : حروف الرشط
للفعل،  الزمتان  و)لو(  فـ)إن(  و)أّمــا()2(،  و)لو(،  )إْن(،  ثالثة:  وهي 
إذا  إّنام يستعمل  إذا كان وقوع الرشط مشكوكًا، و)لو(  إاّل  واألول ال يستعمل 

كان عدم وقوعه جمزومًا به.

كان  قسٌم،  تقّدمهام  ولو  بالعكس،  و)لو(  مضارعًا،  املايض  تقلب  و)إْن( 
الذي بعدمها قائاًم مقام جوابيهام، وإاّل لزم الرتجيح من غري مرّجح.

فأكرمته،  زيدًا  أّما  القوم؛  )جاءين  كقولك:  للتفصيل)3(،  فهي  )أّما(  وأّما 
وأّما عمرًا فأهنته، وأّما بكرًا فرضبته(، وهي أيضًا الزمٌة للفعل، لكّن فعلها يقّدر 

البتة)4(.

فائدة
إذا كان الرشط فاجلزاء كالمها، أو الرشط وحده مضارعًا، وجب جزمه. 
وأّما إن كان األول ماضيًا والثاين مضارعًا، فال جيب، بل خيرّي بني جزمه وإبقائه 

فقد  دائمة(.  احلركة  )هل  قولنا:  املركبة  ومثال  موجودة؟(،  احلركة  )هل  قولنا:  البسيطة  مثال   )1(
استفهمنا يف اجلملة األوىل عن وجود احلركة، ويف اجلملة الثانية أثبتنا وجود احلركة، لكن نريد أن 

نثبت شيئًا هلا، وهو الديمومة. ينظر: اإليضاح يف علوم البالغة: 137. 
والبسيط يف  ابن عقيل: 55/4،  ينظر: رشح  و)مّلا(.  ما(، و)لوال(، و)لوما(،  )إذ  بعضهم  زاد   )2(

رشح الكافية: 648/2.
)3( إىل هنا تنتهي نسخة »ط«.

بالفاء.  )4( تقديره: مهام يكن من يشء. فهي قائمة مقام أداة الرشط وفعل الرشط؛ ولذلك جُتاب 
ينظر: األصول يف النحو: 280/1، واملفصل: 443.
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عىل حاله. 

ماضيًا  كان  سواء  )قد(،  لفظة  عليه  داخل  غري  ماضيًا  اجلزاء  كان  إن  ثّم 
حقيقًة  أو حكاًم، كام إذا كان مضارعًا جمزومًا بـ)مل(، أو)مّلا(، وجب أن ال يدخل 
الفاء يف اجلزاء؛ ألّنه إّنام ُيؤتى به لربط اجلزاء بالرشط، وإذا كان كذلك مل حيتج 
إليه؛ ألّنه إذا كان ماضيًا فقد غرّي إىل املضارع، فال حاجة حينئٍذ إىل الفاء)1(، هذا 

ما قيل)2(.

وأقول: هذا /93ظ/ إّنام يصّح أن لو كان حرف الرشط لفظة )إن( التي 
إّن املايض أسهل ربطًا  تقلب املايض مضارعًا، بل الوجه الذي يمكن أن يقال: 
بغريه؛ ألّنه ملا مىض علم حاله من الربط وعدمه وغريمها من األحوال بخالف 

املضارع. 

فإن قلَت: مِلَ قيدها أّنه ال يكون مدخول )قد(؟ 

مستقاًل،  فيكون  الكالم،  صدر  يف  األوقات  أغلب  يف  )قد(  ألّن  قلُت: 
فيحتاج يف الربط إىل الرابط، وهو الفاء.

وإذا كان اجلزاء مضارعًا مثبتًا، أو منفيًا بـ)ال(، جاز إتيان الفاء وعدمه.

النوع الرابع عرش : حرف الردع
نَساَن َلَيْطَغى﴾)3(. وهو )كاّل(، وجاء بمعنى حقًا، كقوله تعاىل: ﴿َكالَّ إِنَّ اإْلِ

)1( الفوائد الضيائية: 260/2. 
)2( القائل اجلامي »منه«. 

)3( سورة العلق/6. وينظر: تفسري جممع البيان: 400/10.
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النوع اخلامس عرش: تاء التأنيث الساكنة
وهي إّنام تلحق املايض لإلشعار بأّن الفاعل مؤنث. 

فإن قلَت: كام ُتلحق التاء لإلشعار بالتأنيث، فهل ُتلحق)1( عالمة التثنية أو 
اجلمع لإلشعار بتثنية الفاعل أو مجعه، أم ال؟

قلُت: ال، ملا عرفت من أّن عالمتي التثنية واجلمع ضمريان، فيلزم اجتامع 
فاعلني يف فعٍل واحٍد بخالف تاء التأنيث، فإّنا عالمة لتأنيث الفاعل. 

النوع السادس عرش : التنوين
وهو نوٌن ساكنٌة ملحقٌة بالكلمة بعد حركة آخرها)2(، وهو مخسة أقسام: 

التمكني،  /94و/ التنكري، العوض، املقابلة، الرتّنم.

منرصٌف،  معرٌب  أي:  أمكن،  االسم  أّن  عىل  يدّل  الذي  فهو  األول:  أّما 
كتنوين )زيد(.

 والثاين: هو الذي يدّل عىل أّنه نكرٌة، كتنوين )رجل( )3(. 

)1( كذا، والصواب: أتلحق.
)2( ورد نحو هذا احلّد يف الكافية: 56.

أّن مدخوله غري معنّي، نحو: صٍه،  والنكرة، ويدّل عىل  املعرفة  الفارق بني  التنكري: هو  تنوين   )3(
أي: اسكت سكوتًا ما يف وقت ما، و)صْه( أي: اسكت اآلن. ينظر: الفوائد الضيائية: 395/2، 
وقيل: ليس التنوين يف )رجل( تنوين تنكري؛ ألنه لو سّمي به لثبت التنوين، ولو كان للتنكري مل 
يثبت. البسيط يف رشح الكافية: 662/2. ويقول الريض: »أنا ال أرى منعًا من أن يكون تنوين 
سّميت  فإذا  أيضًا،  التنكري  يفيد  )رجل(  يف  التنوين  فنقول:   ... معًا،  والتنكري  للتمكني  واحد 

باالسم متّحضت للتمكني«. رشح الريض عىل الكافية: 45/1.
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والثالث: هو الذي عوٌض عن حرٍف، أو كلمٍة، أو كالٍم، كتنوين)1( )إذ(  
يف )يومئٍذ(، إذ التقدير: )يوم إذ كان كذا(. 

املذكر  مجع  يف  للنون  مقابلًة  السامل  املؤنث  مجع  يلحق  الذي  هو  والرابع: 
السامل. 

ليحسن  املصاريع،  أو  األبيات،  أواخــر  يلحق  الذي  هو  واخلامس: 
اإلنشاد)2(، كام يف قول الشاعر:                                                                  ]الوافر[

ْوَم عاِذَل والِعتاَبْن          وُقويِل إِْن َأَصْبُت فقد َأَصاَبْن)3( َأِقلِّـي اللَّ

النوع السابع عرش: نون التأكيد
وهي)4(عىل قسمني: خفيفة ساكنة، ثقيلة مفتوحة. وكلتامها)5( إّنام يدخالن 
فعل األمر، أو النهي، أو االستفهام، أو التمني، أو العرض، أو القسم، أو النفي. 

هذا آخر ما أردنا إيراده يف هذا الكتاب، وإىل اهلل املرجع واملآب، واحلمد هلل 

)1( )كتنوين( ساقطة من »ش«.
)2( يف »ش«: اإلنشاء. 

)3( البيت جلرير يجو الراعي النمريي، ينظر ديوانه: 2/ 813، ورواية الديوان: 
َاِقيّل اللوَم عاذَل والعتابا           وقويل إْن أصبت لقْد أصابا

النحو:  يف  واألصول   ،375/1 املقتضب:  وينظر:  205/4و208،  الكتاب:  شواهد  من  وهو 
386/2، واخلصائص: 96/2 و98، ورس صناعة اإلعراب: 471/2، واملنصف: 224/1، 
واملفصل: 455، واإلنصاف: 655/2)مسألة 94(، ورشح املفصل: 15/4 و29/9، ورشح 
الريض عىل الكافية: 48/1، وأوضح املسالك: 16/1، ورشح ابن عقيل عىل األلفية: 18/1، 

ورشح األشموين: 12/1، واخلزانة: 69/1 و374/11.
)4( يف »ش« و»ك«: وهو.

)5( يف »ش« و»ك«: وكالمها.
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ذي املّن واإلنعام، عىل توفيقه للختم واإلمتام، وسّميته بعد أن أمتمته بـ)موضح 
إرسار النحو()1(.

وقد وقع الفراغ منه يوم الثالثاء من شهر شوال املكرم، سنة أربع ومئة بعد 
األلف من اهلجرة النبوية. متّت.

انتهى تقيق الكتاب بحمد الل وعونه ومنّه
يف يوم الثالثاء 2013/12/17  

املوافق 13 صفر 1435
)املحقق(

الفراغ من تسويد هذه النسخة الرشيفة يف يوم األحد من  )1( جاء يف آخر نسخة »ك«: )وقد وقع 
األلف  من  الثالثة  املائة  من  السادس  العرش  من  الثالثة  السنة  من  الثاين  العرش  من  الرابع  الشهر 
الثاين عىل يد تراب أقدام الطالب ابن مري أبو)كذا( تراب أبو طالب احلسيني القايني غفر اهلل هلام 

وجلميع املؤمنني أمجعني برمحتك يا أرحم الرامحني ويا خري النارصين(. 



اخلاتـمة

يف اخلتام ال بد أن أوجز أبرز النقاط التي انتهت إليها الدراسة والتحقيق:

أوالً: يف ترمجة املؤلف، أظهرت الدراسة ما يأيت:

هندي  يكن  مل  اهلندي-  بالفاضل  األصفهاين-املعروف  الفاضل  أّن   -1
األصل، بل هو أصفهاين، وأّن هذا اللقب حلقه بعد أّن رافق أباه يف سفر إىل اهلند، 

ومّلا يزل صغريًا.

2- أّن له يف اللغة والبالغة والنحو اثني عرش مصنفًا، وله يف سائر العلوم 
املوجود من  املجموع ستة ومخسني، عىل وفق  فيكون  أربعة وأربعون،  األخرى 
آثاره، وأّن معظم مصنفاته تدور حول الرشح والتعليق والتلخيص، وقد كتب يف 

اللغتني العربية والفارسية. 

3- أّنه تويف يف سنة )1137هـ( أو )1135هـ(، ويبدو أن التأريخ الثاين 
هو املرجح، واألقرب إىل معطيات الواقع، لكّن األول هو األشهر.

ثانيًا: يف جمال التحقيق، توصلت الدراسة إىل ما يأيت:

1- إّن نسبة كتاب )املوضح( إىل الفاضل مل تكن مورد شّك من أحد، وهو 
منسوب إليه بشكل واضح ورصيح يف نسخته املحفوظة يف خزانة املكتبة املركزية 

يف جامعة طهران.
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2- مل يتصدَّ أحد لطباعة كتاب )موضح أرسار النحو(، أو حتقيقه، وهذه 
هي املرة األوىل التي يرى فيها النور، وحيظى بالتحقيق والدراسة.

3- مل يكن كتاب )املوضح( رشحًا لكتاب معني، ومراد املصنف من أرسار 
النحو العلل واألحكام يف خمتلف املسائل النحوية. وقارئ الكتاب يلمس تعويل 
مصنفه عىل العلل واهتاممه هبا، ولعل ذلك يعود إىل نزعته األصولية يف الفقه  التي 

تستند إىل علوم املنطق واألصول والكالم.

الباب األول: يف االسم،  أبواب،  الكتاب عىل مقدمة وثالثة  4- يشتمل 
ابن  تابع  قد  أنه  ويبدو  احلرف.  يف  الثالث:  والباب  الفعل،  يف  الثاين:  والباب 
احلاجب يف هيكلة كتابه، ما خال بعض االختالفات التي تتعلق بالتفاصيل نحو 

تقديم بعض مفردات األبواب وتأخريها، واختالف عددها.

ال  والتبويب،  الرتتيب  منهج  يف  احلاجب  البن  الفاضل  متابعة  إّن   -5
تعني أنه كان متفقًا معه يف منهج البحث، وال مسلاًم يف كل ما قاله، فقد خالفه يف 

مواضع متعددة تقدمت يف الفصل الثاين.

أدواتنا  عليه  نسقط  ومل  التارخيي،  سياقه  ضمن  الكتاب  حاكمنا  إذا   -6
املعرفية احلديثة، فإّن أمهيته من الناحية العلمية، تأيت من كونه يمثل أنموذجًا من 
منهجية الدرس النحوي يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش، ويعرّب عن أسلوب 
األصوليني من علامء الدين يف تناول النحو التعليمي يف غري البيئة العربية، الذي 
يتميز بفصل النحو عن الرصف، وامليل إىل االختصار الشديد مع قصد اإلحاطة 
والشمول، والنزعة اجلدلية التي تعتمد أسلوب احلوار بطريقة السؤال واجلواب 
يف عرض مسائل النحو وبيان أرساره، وتعليل الظواهر اللغوية املختلفة، وامليل 

إىل اإلحصاء الدقيق.
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7- تأّثر املصنف يف أكثر اصطالحاته النحوية بابن احلاجب، وورد يف كتابه 
بعض اصطالحات الكوفيني، وأطلق عىل عامل النعت عند األخفش، مصطلح 
)النعتية(، وهو عامل معنوي، وأفاد من بعض اصطالحات علم أصول الفقه، 

ومقوالت املنطق والفلسفة.

السامع،  والسيام  املعروفة،  النحو  أصول  كتابه  يف  الفاضل  يلتزم   -8
والقياس، فضال عن قواعد التوجيه وقواعد األبواب، عىل الرغم من أنه كتاب 

تعليمي ليس الغرض منه عرض أدلة النحو التفصيلية.

هبا،  واهتاممه  العلل  عىل  مصنفه  تعويل  يلمس  الكتاب  قارئ   -9
يف  املذكورة  العلل  أقسام  يف  ترد  مل  التي  القياس  علل  من  أنواعًا  واستخرجت 
املتقدمني،  النحويني  عند  بعضها  وجود  من  الرغم  عىل  النحو،  أصول  مصادر 
منها: علة املنافرة، وعلة أمن اللبس، وعلة التباين، وعلة القوة والضعف، وعلة 

الرضورة، وعلة كثرة االستعامل، وعلة التقدير، وعلة االشتقاق.

الذين  وغريهم  النحويني  أعالم  من  وعرشين  أربعة  الفاضل  ذكر   -10
من  ويبدو  التصنيف،  يف  اعتمدها  مصادر  تسعة  إىل  وأشار  بأقواهلم،  استشهد 
توثيق الكتاب أّنه يأيت يف طليعتها: كتاب )أرسار العربية(، و)الكافية(، و)رشح 

الريض عىل الكافية(، و)الفوائد الضيائية يف رشح الكافية(.

11- شخصية املصنف العلمية حارضة يف هذا الكتاب، فلم يكن متابعًا 
للمصادر التي وثق كتابه هبا، يف ما نقله عنها كله، بل وقف منها موقف الباحث 
اجلريء املجتهد، فقد يبدي توجيهًا جديدًا يبني موقفه من بعض قضايا النحو، 
من غري أن يتقيد بعامل من علامء أو مذهب من املذاهب، ومن ذلك: أّنه يرى أّن 
االبتداء بالنكرة جائٌز، لكن لو ُخّصصت النكرة كان أوىل. وأّن أسامء األفعال التي 
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بمعنى املضارع أصلها أمر أو ماٍض. وأّن خواص االسم عرشة. وأّن الظروف 
غري متضّمنة ملعنى )يف(، بل إّنام ُيقّدر فيها لفظة )يف(. وأنه ليس هناك دليل عىل 
عدم كينونة معنى احلدث يف )كان( الناقصة، فهو حمّل نظٍر. وال تأيت )إىل( بمعنى 

)مع( وغريها مما ذكرناه يف الفصل الثاين.

النحو،  املسائل اخلالفية يف  النحويني يف بعض  آراء  الفاضل  ناقش   -12
بطريقة علمية وأسلوب بحثي متميز، فكانت له طائفة من االختيارات التي وافق 
تعكس  وهي  هبا،  خالفهم  التي  االنتقادات  من  أخرى  وطائفة  النحويني،  فيها 

جانبًا من حضور شخصيته العلمية.

13- يف موقفه من مدارس النحو يبدو أنه ال يتبنى مذهبًا نحويًا معينًا من 
يتبنى ما  إنام كان عاملًا جمتهدًا،  أّي منها،  بانتسابه إىل  النحاة، ومل يرصح  مذاهب 
خيتاره عىل وفق اجتهاده ورأيه، فاآلراء التي اختارها قد توافق مذهب البرصيني 
وقد ختالفهم، بيد أّن موافقاته ملذهب البرصيني أكثر من الكوفيني، وذلك هليمنة 

املذهب البرصي عىل الدرس النحوي.

التي جاء  الشواهد  14- حفل كتاب املوضح بمجموعة ال بأس هبا من 
هبا املصنف لالستدالل عىل قاعدة نحوية, أو ترجيح مذهب عىل آخر, أو ساقها 
أمثلة يف أبواب النحو املختلفة. وتوزعت شواهده عىل أدلة السامع املعتمدة؛ وال 
العرب  عن  أثر  وما  آية،  وستني  إحدى  بلغت  التي  الكريم،  القرآن  آيات  سيام 
من أشعار، وقد بلغت سبعة وثالثني شاهدًا شعريًا، فضاًل عن مجلٍة من أقوال 
العرب وبعض لغاهتم. وكل شواهده تقع يف ضمن دائرة االستشهاد الزمانية ما 
املطاع  الديلمي)ت428هـ(، واآلخر: منسوب أليب  ملهيار  بيتني؛ أحدمها:  عدا 

التغلبي )ت428 هـ(.
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15- ذكرت يف دراسة الكتاب ما له من ميزات، وما عليه من مؤاخذات، 
وأداًء  وللمؤلف،  للبحث  إنصافًا  الدراسة،  من  املناسب  موضعه  يف  كاًل 
يف  اهلنات،  بعض  له  بدت  وقد  البحث،  موضوعية  عىل  وحرصًا  العلم،  ألمانة 
موضوعات خمتلفة؛ بعضها يتعلق بمنهجه يف تناول موضوعات النحو، وبعضها 
النحو،  أصول  ويف  املعتمدة،  املصادر  ويف  مصطلحاته،  ويف  اللغوي،  تركيبه  يف 
ويف بعض أوهامه عند نقد العلامء، ويف شواهد الكتاب. إاّل أنا ال تقلل من قيمة 

الكتاب، وال تضع من مكانة مؤلفه العلمية.

ثالثًا: توصيتان..

1- إن إحياء الرتاث مهمة صعبة وخطرية، تقع بالدرجة األوىل عىل عاتق 
املشرتكة والتعاون  باملسؤولية  أن حتظى  لذا أويص  العليا؛  للدراسات  املتصدين 
إىل  الباحث  الراغبني وأساتذهتم، السيام يف جمال توجيه  البحث  البنّاء بني طلبة 
أّن  يمكن  ال  مما  ودراسته،  حتقيقه  يف  واملعاناة  اجلهد  بذل  يستحق  معني  عنوان 
واألساتذة  اخلربة،  ذوي  استشارة  إىل  حيتاج  بل  لوحده،  البحث  طالب  يتحمله 
املتخصصني، وغالبًا ما يكون اختيار عنوان التحقيق، العقبة األوىل التي يصطدم 

هبا الباحث، وقد تصده عن عمل التحقيق.

2- يمكن التوجيه لدراسة اجلهود اللغوية للفاضل األصفهاين، فاّن لديه 
آثارًا قيمة يف جمال اللغة والنحو والبالغة تستحق الدراسة والتحقيق، وقد أرشت 

إليها يف الفصل األول من الدراسة، عند ذكر آثار املؤلف. 

إىل  وبعثها  العلامء،  آثار  أحد  إحياء  يف  وّفقت  قد  أكون  أّن  آمل  أخريًا 
مساحة الضوء، ويف إخراج الكتاب إىل أقرب صورٍة أرادها املصنف، وأضفت 
واحدًا من كتب النحو التعليمية إىل املكتبة العربية اإلسالمية، التي تعكس جانبًا 
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العيل  سائاًل  عرش،  والثاين  عرش  احلادي  القرنني  يف  النحوي  الدرس  طبيعة  من 
 األعىل أن ينفع به، وأْن جيعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يلهمنا التوفيق 

والسداد.

وآخر دعوانا أن احلمد لل رب العاملني
وسالٌم عىل عباده الذين اصطفى

حممـد الصــــادق األمـني
وآلـه اهلداة امليـامني

وصحبه املتقني
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فهرس اآليات القرآنية

الصفحةالسورة: اآليةاآلية

ِحيِم﴾ مْحَِن الرَّ الفاحتة: 1﴿بِْسِم اهللَِّ الرَّ
اَك َنْعُبُد﴾ الفاحتة: 5﴿إِيَّ

اَك َنْسَتِعنُي ﴾ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ الفاحتة: 5﴿إيَّ
نَي ﴾ الِّ الفاحتة: 7﴿َغرْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

البقرة: 71﴿َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلوَن ﴾
البقرة: 101﴿ِكَتاَب اهللَِّ﴾

البقرة: 106﴿َما َننَسْخ ِمْن َءاَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها َأْو ِمْثِلَها﴾
البقرة: 138﴿ِصْبَغَة اهللَِّ﴾

ْيِل...﴾ اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف الَّ البقرة: 164﴿إِنَّ ىِف َخْلِق السَّ
البقرة: 211﴿َكْم آَتْينَاُهْم ِمْن آَيٍة َبيِّنٍَة﴾

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه﴾ البقرة: 217﴿َيْسأُلوَنَك َعِن الشَّ
ٍك ﴾ ن ُمرْشِ البقرة: 221﴿َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخرْيٌ مِّ

ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَوهَلُُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اهللَِّ ﴾ البقرة: 265﴿َوَمَثُل الَّ
ٍة﴾ البقرة: 280﴿َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَ

اٌر َفَلن ُيْقَبَل ِمْن...﴾ ِذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّ آل عمران: 91﴿إِنَّ الَّ
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الصفحةالسورة: اآليةاآلية

آل عمران: 37﴿َوَأنَبَتَها َنَباتًا َحَسنًا﴾
آل عمران: 159﴿َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَت هَلُْم﴾

النساء: 2﴿اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواهَلُْم إىَِل َأْمَوالُِكْم ﴾
النساء: 6﴿َوَكَفى بِاهللَِّ َحِسيًبا ﴾

النساء: 171﴿اْنَتُهوْا َخرْيًا َلُكْم ﴾
املائدة: 8﴿اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى﴾

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُاَم ﴾ اِرُق َوالسَّ املائدة: 38 ﴿َوالسَّ
ِقيَب ﴾ املائدة: 117﴿ُكنَت َأنَت الرَّ

اِدِقنَي ِصْدُقُهْم﴾ املائدة: 119﴿َهَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
ُكْم ﴾ األنعام: 102﴿َذلُِكُم اهللَُّ َربُّ

األنعام: 117﴿ُهَو َأْعَلُم َمن َيِضلُّ َعن َسبِيِلهِ ﴾
األعراف: 12﴿ َما َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد﴾

ُكْم َقاُلوْا َبىَل ﴾ األعراف: 172﴿َأَلْسُت بَِربِّ
هَبُْم ﴾ األنفال: 33﴿ َوَما َكاَن اهللَُّ لُِيَعذِّ

األنفال: 41﴿َواْعَلُموْا إّنام َغنِْمُتم ِمن يَش ٍء َفَأنَّ هللَِِّ مُخَُسهُ ﴾
َينَُّهْم﴾ هود: 111﴿َوإِْن)1( ُكاّل مَلَّا َلُيَوفِّ

يوسف: 80﴿َفَلْن َأْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى َيْأَذَن يِل َأيِب﴾
يوسف: 85﴿َتاهللَِّ َتْفَتُؤْا َتْذُكُر ُيوُسَف﴾

يوسف: 96﴿َفَلامَّ َأن َجاَء اْلَبِشرُي﴾
يوسف: 110﴿ُقِل اْدُعوْا اهللََّ﴾

)1( يف قراءة من قرأ )إن( بالتخفيف، وهي قراءة نافع، وابن كثري.
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الصفحةالسورة: اآليةاآلية

يوسف: 110﴿َأّيًا َما َتْدُعوْا َفَلُه اأْلَْساَمُء احْلُْسنَى﴾
ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبرَشِ َأَحدًا﴾ مريم: 26﴿َفإِمَّ

طه: 67﴿َفَأْوَجَس يِف َنْفِسهِ  ِخيَفًة ُموَسى  ﴾
َبنَُّكْم ىِف ُجُذوِع النَّْخِل﴾ طه: 71﴿أَلَُصلِّ

طه: 72﴿َلن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت ﴾
األنبياء: 22﴿َلْو َكاَن فِيِهاَم َءاهِلٌَة إاِلَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا ﴾

ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن﴾ احلج: 30﴿َفاْجَتنُِبوْا الرِّ
النور: 2﴿َواَلَتْأُخْذُكم هِبِاَم َرْأَفٌة﴾

القصص: 20﴿َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصا امْلَِدينَِة﴾
اَم اأْلََجَلنْيِ َقَضْيُت َفاَل ُعْدوَاَن﴾ القصص: 28﴿َأيَّ

ْعَى﴾ الصافات: 102﴿َفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ
ْؤَيا﴾ ْقَت الرُّ الصافات: 104، 105﴿َوَناَدْينَاُه َأن َيا إِْبَراِهيُم* َقْد َصدَّ

الشورى: 11﴿َلْيَس َكِمْثِلهِ  يَشْ ٌء ﴾
ًة َواِحَدًة جَلََعْلنَا ملَِن...﴾ الزخرف: 33﴿َوَلْواَل َأن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ

ْطُِرَنا  ﴾ األحقاف: 24﴿َهَذا َعاِرٌض ممُّ
ا فَِداًء﴾ ا َمنًّا َبْعُد َوإِمَّ وا اْلَوَثاَق َفإِمَّ حممد: 4﴿َفُشدُّ

ُبوْا﴾ ِذيَن َكذَّ اجلمعة: 5﴿بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّ
ِْم﴾ اجلن: 28﴿َأْن َقْد َأْبَلُغوْا ِرَسااَلِت َرهبِّ

املزمل: 20﴿َعِلَم َأن َسَيُكوُن ﴾
القيامة: 1﴿اَل ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمِة ﴾

نَساُن َألَّن َنْجَمَع ِعَظاَمُه﴾ القيامة: 3﴿َأحَيَْسُب اإْلِ
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الصفحةالسورة: اآليةاآلية

اإلنسان: 76﴿َساَلِساَلً َوَأْغاَلالً ﴾
الطارق: 17﴿َأْمِهْلُهْم ُرَوْيَدًا﴾

نَساَن َلَيْطَغى ﴾ العلق: 6﴿َكالَّ إِنَّ اإْلِ
العلق: 15، 16﴿بِالنَّاِصَيِة* َناِصَيٍة َكاِذَبٍة﴾

ِذيَن َكَفُروْا ﴾ البينة: 1﴿ مَلْ َيُكِن الَّ



فهرس الشواهد الشعرية

الصفحةالقـــائـلالوزنالقافية
229-خفيفالّلقاُء

237جريروافرَأَصاَبْن
105-طويلتطيُب
46أبو ُجندب بن ُمّرة الِقْرديطويلجانِب

131-طويلاستقلِت
ّمةطويليربُح 200ذو الرُّ

يطويلالطوائُح 48َنشل بن َحرِّ
180-طويلحُمّمِد
180-طويلبأمحِد

َغِد 179عامر بن الطفيلكاملرَضْ
143عمرو بن َكيَسَبة النَّهديرجزُعَمْر 
232العجاجرجزَشَعْر

100عنرتة بن شدادوافرتستطارا
178جريركاملوُصدورا

225-كاملُقِدرا
79زهري بن أيب سلمىطويليذكُر
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الصفحةالقـــائـلالوزنالقافية
تأّبط رّشًاطويلأجدُر
سليط بن سعدبسيطسنامُر

لميكاملبداِر ج السُّ ُمَؤرِّ
جران الَعودرجزالعيُس

عمرو بن أمحر الباهيلطويلُبُيوُضها
ُع مهيار بن مرزويه الديلميطويليتضوُّ

العجري السلويلطويلأصنُع
السّفاح بن ُبكريرسيعبصاِع
عمرو بن امرئ القيس اخلزرجيمنسحنطُف

جحدر بن مالكرجزوحمِك
أبو األسود الدؤيلطويلَفَعْل

األعشى الكبريكاملأطفاهَلا
لبيد بن ربيعة العامريوافرالدخاِل
قطري بن الفجاءةكاملوشاميل
َلْم -طويلالسَّ

الفرزدقوافركراِم

العجاجرجزامُلنَْهمِّ
لميمتقاربباألَبَِينا زياد بن واصل السُّ
-طويليكوُن
فاطمة الزهراءDكاملَغواليا

فاطمة الزهراءDكاملَلياليا



فهرس األعالم

األخفش:
األندليس:

الاربردي:
جار الل  الزمرشي:

جرير:
ابن جني:

ابن احلاجب:
أبو حفص عمر:

 :Fخاتم األنبياء = النبي
اخلليل: 

الشيخ الريض: 
ذو الرمة: 
الزجاج: 
سيبويه: 

صاحب الكشاف = جار الل  الزمرشي: 
صاحب املفصل = جار الل  الزمرشي: 

ابن الطفيل: 
أبو العباس = املرد: 

الشيخ عبد القاهر: 

أبو عمر الرمي: 
أبو عمرو بن العالء: 

 :Dفاطمة
الفّراء: 

الكاتبي: 
الكسائي: 

ابن كيسان: 
املازين: 

ابن مالك: 
املرد: 

 :Fالنبي حممد

نجم األئمة = الشيخ الريض:





فهرس املصادر واملراجع

أوالً- املصادر واملراجع العربية
أ- الكتب

* القرآن الكريم.
واملصادر: 1 واألفعال  األسامء  أبنية   -

حتقيق:  )ت515هـ(،  الصقيّل  القّطاع  ابن 
دار  الدايم، مطبعة  الدكتور أمحد حممد عبد 

الكتب املرصية بالقاهرة )1999م(.
سيبويه: 2 كتاب  يف  الرصف  أبنية   -

الدكتورة خدجية احلديثي، منشورات مكتبة 
النهضة، بغداد، الطبعة: األوىل )1385ه -

1965م(.
- إتاف السائل بام لفاطمة من املناقب 3

املناوي،  الرؤوف  عبد  حممد  والفضائل: 
 )ت1031هـ(، حتقيق: عبد اللطيف عاشور، 

مكتبة القرآن، القاهرة )د.ت(.
- إجازات احلديث: الشيخ حممد باقر 4

املجليس)ت1110هـ(، حتقيق: السيد امحد 
احلسيني، نرش مكتبة السيد املرعيش العامة، 

إيران، قم،  الطبعة: األوىل )1410هـ(.

اهللَّ 5 عبد  السيد  الكبرية:  اإلجــازة   -
حتقيق:  اجلزائري)ت1173هـ(،  املوسوي 
مكتبة  نرش  احلائري،  الساممي  حممد  الشيخ 
الطبعة:  قم،  إيران،  العامة،  املرعيش  السيد 

األوىل، )1409هـ(.
قتيبة 6 ابـــن  ــب:  ــات ــك ال أدب   -

حميي  حممد  حتقيق:  الدينوري)ت276هـ(، 
املكتبة  السعادة،  مطبعة  احلميد،  عبد  الدين 
الثانية  الطبعة:  مرص،  الكربى،  التجارية 

)1382هـ-1963م(.
- ارتشاف الرضب من لسان العرب: 7

حتقيق:  األندليس)ت745هـ(،  حيان  أبو 
راجعه:  حممد،  عثامن  رجــب  الدكتور 
مكتبة  التواب،  عبد  رمضان  الدكتور 
الطبعة:  املدين،  مطبعة  بالقاهرة،  اخلانجي 

األوىل )1418هـ -1998م(.
عبد 8 الربكات  أبو  العربية:  أرسار   -

األنباري  سعيد  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن 
هبجة  حممد  بتحقيقه:  ُعني  )ت577هـــ(، 
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بدمشق،  العريب  العلمي  املجمع  البيطار، 
أخرى  وطبعــــة  )1377هـــ-1957م(. 
سليامن  صالح  فخر  الدكتور  بتحقيق: 
الطبعة:  ــريوت،  ب اجليل،  دار  قـــدارة، 
بتحقيق  ثالثة  وطبعة  األوىل)1995م(. 
الكتب  دار  الدين،  شمس  حسني  حممد 

العلمية، بريوت)1418هـ- 1997م()1(.
يف 9 األرشاف  من  املغتالني  أســامء   -

الثاين  اجلزء  )ضمن  واإلســالم:  الاهلّية 
حبيب  بن  حمّمد  املخطوطات(،  نوادر  من 
هارون،  السالم  عبد  حتقيق:  )ت245هـ(، 
رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي 
وأوالده بمرص، الطبعة: الثانية )1392هـ(.

مذهب 10 عىل  والنظائر  األشباه   -
العابدين  زين  الشيخ  النعامن:  حنيفة  أب 
دار  ـــ(،  )ت970ه نجيم  بن  إبراهيم  بن 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان )1400هـ-

1980م(.
- اإلصابة يف متييز الصحابة: شهاب 11

حجر  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  الدين 
العسقالين )ت852هـ(، حتقيق: عيل حممد 
الطبعة:  بــريوت،  اجليل،  دار  البجاوي، 

)1( اعتمدت الطبعة الثانية والثالثة يف موضعني 
اعتمدت  املوارد  بقية  ويف  إليهام،  أرشت 
الطبعة األوىل من دون اإلشارة إىل الطبعة.

األوىل )1412هـ(.
الشيخ 12 األصــول:  اصطالحات   -

عيل املشكيني، دفرت نرش اهلادي، إيران، قم، 
الطبعة: اخلامسة )1413هـ(.

امللك 13 عبد  اختيار  األصمعيات:   -
حتقيق:  )ت216هـ(،  األصمعي  قريب  بن 
أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون، دار 

املعارف، القاهرة، الطبعة: الثالثة)د.ت(.
ابستيمولوجية 14 دراسة  األصول:   -

وفقه  النحو  العرب؛  عند  اللغوي  للفكر 
عامل  حسان،  متام  الدكتور  والبالغة:  اللغة 

الكتب، القاهرة )1425هـ-2004م(.
عبد 15 الدكتور  البحث:  أصــول   -

الكتاب  دار  مؤسسة  الفضيل،  ــادي  اهل
اإلسالمي، إيران، قم )1410 ه (.

- أصول التفكري النحوي: الدكتور 16
عيل أبو املكارم، الطبعة: األوىل، دار غريب، 

القاهرة )2007م(.
أبو بكر حممد 17 النحو:  - األصول يف 

الساج )ت316هـ(، حتقيق:  بن  بن سهل 
مؤسسة  الفتيل،  احلسني  عبد  الدكتور 
الرسالة، بريوت، الطبعة: الثالثة)1988م(.

الدكتور 18 العرب:  النحو  أصول   -
حممد خري احللواين، مطبعة الرشق، حلب، 

الطبعة األوىل)1979م(.
- أصول النحو العرب يف نظر النحاة 19
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ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة احلديث: 
القاهرة  الكتب،  عامل  عيد،  حممد  الدكتور 

)1410هـ-1989م(.
أمحد 20 جعفر  أبو  القرآن:  إعراب   -

حتقيق:  النحاس)ت338هـ(،  حممد  بن 
الكتب،  عامل  زاهد،  غازي  زهري  الدكتور 
الطبعة:  مرص،  العربية،  النهضة  مكتبة 

الثانية)1405هـ- 1985م(.
ألشهر 21 تراجم  قاموس  األعالم:   -

واملستعربني  العرب  من  والنساء  الرجال 
ــن الــزركــيل  ــدي واملــســتــرشقــني، خــري ال
للماليني،  العلم  دار  )ت1396هــــ(، 

بريوت، الطبعة: اخلامسة)1980م(.
- أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني 22

وختريج:  حتقيق  العاميل)ت1371هـ(، 
للمطبوعات،  التعارف  دار  األمني،  حسن 

بريوت، لبنان)1403هـ-1983م(.
احلسني 23 بن  الفرج  أبو  األغــاين:   -

الرتاث  إحياء  دار  األصفهاين)ت356هـ(، 
العريب، بريوت )د.ت(.

ــراب: 24 اإلع اإلغــراب يف جــدل   -
عبد  الــربكــات  أبــو  األدلـــة(  ملع  )ومعه 
األنباري  سعيد  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن 
)ت577هـ(، قدم له وعني بتحقيقه: سعيد 
دمشق،  السورية،  اجلامعة  مطبعة  األفغاين، 

الطبعة: األوىل)1377هـ-1957م(.

النحو: 25 أصول  علم  يف  االقرتاح   -
قرأه  السيوطي)ت911هـ(،  الدين  جالل 
وعلق عليه: الدكتور حممود سليامن ياقوت، 
مرص)1426هـ- اجلامعية،  املعرفة  دار 

2006م(.
األصوليني 26 عند  المع  ــل  أق  -

عيل  بن  الكريم  عبد  فيه:  االختالف  وأثر 
الطبعة:  الرشد،  مكتبة  الرياض،  النملة، 

األوىل)1993م(.
املطلب: 27 تقيق  يف  املنهج  إكليل   -

اخلراساين  طاهر  حممد  بن  جعفر  حممد 
السّيد  حتقيق:  )ت1175ه(،  الكربايس 
قم،  إيران،  احلديث،  دار  احلسيني،  جعفر 

الطبعة: األوىل )1424هـ(.
أبو 28 الشيخ  احلاجب:  ابن  أمايل   -

عمرو عثامن بن عمر، املعروف بابن احلاجب 
)ت 646هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور فخر 
بريوت.  اجلليل،  دار  قداره،  صالح سليامن 

ودار عامر، عامن)1409هـ-1989م(.
اهلل 29 هبة  الشجري:  ابــن  ــايل  أم  -

هـ(،   542 )ت  العلوي  احلسني  عيل  بن 
حممد  حممود  الدكتور  ودراســة:  حتقيق 
الطناحي، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة: 

األوىل)1413هـ-1992م(.
- أمايل املرتض: )غرر الفوائد ودرر 30

القالئد(: الرشيف عيل بن احلسني املوسوي 
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أبو  حممد  حتقيق:  )ت436هـــ(،  العلوي، 
الفضل إبراهيم،  دار إحياء الكتب العربية، 
عيسى البايب احللبي ورشكاه، الطبعة: األوىل 

)1373هـ- 1954م(.
القرآن 31 )أمايل  النحوية:  األمايل   -

عمر،  بن  عثامن  عمرو  أبو  الشيخ  الكريم( 
646هـــ(،  )ت  احلاجب  بابن  املعروف 
محــودي،  حسن  ــادي  ه الشيخ  حتقيق: 
الطبعة:  بريوت،  العربية،  النهضة  مكتبة 

األوىل)1985م(.
أبو 32 النحاة:  أنباه  عىل  الرواة  إنباه   -

احلسن مجال الدين عيل بن يوسف القفطي) 
الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  ت646هــــ(، 
العرصية،  املكتبة  األوىل،  الطبعة:  إبراهيم، 

بريوت )1424هـ-2004م(.
حييى 33 بن  أمحد  األرشاف:  انساب   -

حتقيق:  )ت279هـ(،  البالذري،  جابر  بن 
الدكتور حممد محيد اهلل، معهد املخطوطات 
دار  مع  باالشرتاك  العربية  الدول  بجامعة 

املعارف بمرص)1959م(.
بني 34 اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف   -

النحويني البرصيني والكوفيني: أبو الربكات 
عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري 
)ت577هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد 

احلميد، دار الفكر، دمشق)د. ت(.
اهلل 35 جار  النحو:  يف  األنموذج   -

)ت  الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو 
538هـ(، اعتنى به: سامي بن محد املنصور، 

الطبعة: األوىل)1420هـ-1999م(.
ابن 36 ألفية  إىل  املسالك  أوضــح   -

األنصاري)ت761هـ(،  هشام  ابن  مالك: 
دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق: 

اجليل، بريوت )1979م(.
- إيران ماضيها وحاضها: تأليف: 37

املنعم  عبد  الدكتور  ترمجة:  ولرب،  دونالد 
الكتاب املرصي، مرص.  حممد حسنني، دار 
الطبعة:  لبنان،  اللبناين،  الكتاب  ودار 

الثانية)1405هـ-1985م(.
- اإليضاح يف رشح املفصل: الشيخ 38

بابن  املعروف  عمر،  بن  عثامن  عمرو  أبو 
الدكتور  حتقيق:  646هـ(،  )ت  احلاجب 
العاين،  مطبعة  العلييل،  بناي  موسى 

بغداد)1982م(.
أبو 39 النحو:  علل  يف  اإليضاح   -

حتقيق:  الزجاجي)ت337هـ(،  القاسم 
الدكتور مازن املبارك، دار النفائس، الطبعة: 

الثالثة)1399هـ-1979م(.
البالغة: 40 علوم  يف  اإليــضــاح   -

رشح  )ت739هـــ(،  القزويني  اخلطيب 
املنعم  عبد  حممد  الدكتور  وتنقيح:  وتعليق 
خفاجي، املكتبة األزهرية للرتاث، الطبعة: 

الثالثة )1413هـ-1993م(.
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عىل 41 الذيل  يف  املكنون  إيضاح   -
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
)ت1339هـــ(،  البغدادي  باشا  إسامعيل 
عنى بتصحيحه: حمّمد رشف  الدين بالتقيا، 
الرتاث  إحياء  دار  الكلييس،  بيلكه  ورفعت 

العريب، بريوت)د.ت(.
- بحار األنوار الامعة لدرر أخبار 42

املجليس  باقر  حممد  الشيخ  األطهار:  األئمة 
امليانجي  إبراهيم  السيد  ـــ(،  )ت1110ه
الوفاء،  مؤسسة  البهبودي،  الباقر  حممد   ،
الثانية )1403هـ-  الطبعة:  لبنان،  بريوت، 

1983م(.
حممد 43 حيان،  أبو  املحيط:  البحر   -

دراسة  )ت745ه )،  األندليس  يوسف  بن 
عبد  أمحد  عادل  الشيخ  وتعليق:  وحتقيق 
الشيخ عيل حممد معوض، شارك  املوجود، 
النوقي،  املجيد  عبد  د.زكريا  حتقيقه:  يف 
د.أمحد النجويل اجلمل، دار الكتب العلمية، 
األوىل)1422هــــ - الطبعة:  بـــريوت، 

2001م(.
ــرآن: 44 ــق ال عــلــوم  يف  ــان  ــره ال  -

الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر 
الفضل  أبــو  حممد  حتقيق:  ـــ(،  )794هـ
عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم, 
الطبعة:  القاهرة،  ورشكاؤه،  احللبي  البايب 

األوىل)1376هـ - 1957م(.

الزجاجي: 45 مجل  رشح  يف  البسيط   -
االشبييل  أمحد  بن  اهلل  عبيد  الربيع،  أيب  ابن 
ــة:  ودراس حتقيق  السبتي)ت688هـ(، 
الغرب  دار  الثبيتي،  عيد  بن  عياد  الدكتور 

اإلسالمي، بريوت)1407هـ-1986م(.
ركن 46 الكافية:  رشح  يف  البسيط   -

شاه  رشف  بن  حممد  بن  احلسن  الدين 
االسرتابادي )ت715هـ(، حتقيق: الدكتور 
حازم سليامن احليل، املكتبة األدبية املختصة، 

إيران، قم )1427هـ(.
طبقات 47 يف  الـــوعـــاة  بــغــيــة   -

ــاة: جـــالل الــديــن  ــح ــن الــلــغــويــني وال
حتقيق:   الـــســـيـــوطـــي)ت911هــــ(، 
الفكر،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد      
ـــ- )1399ه الثانية  الطبعة:  ــريوت،  ب

1979م(.
النحو 48 أئمة  تراجم  يف  البلغة   -

يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  واللغة: 
حممد  حتقيق:  817هـ(،  الفريوزابادي)ت 
الطبعة:  دمشق،  الدين،  سعد  دار  املرصي، 

األوىل)1421هـ-2000م(.
- البيان والتبيني: أبو عثامن عمرو بن 49

بحر اجلاحظ )ت 255هـ(، حتقيق ورشح: 
اخلانجي  مكتبة  هارون،  حممد  السالم  عبد 
)1418هـ- السابعة  الطبعة:  بالقاهرة، 

1998م(.
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جواهر 50 ــن  م ــروس  ــع ال تــاج   -
السيد  فيض  أبو  الدين  حمّب  القاموس: 
الزبيدي  الواسطي  احلسيني  مرتىض  حممد 
وحتقيق:  دراسة  ـــ(،  )ت1205ه احلنفي 
عيل شريي، دار الفكر، بريوت)1414هـ- 

1994م(.
املشاهري 51 ووفيات  اإلسالم  تاريخ   -

أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  ــالم:  واألع
الدكتور  حتقيق:  ـــ(،  748ه الذهبي)ت 
الكتاب  دار  تدمري،  السالم  عبد  عمر 
العريب، بريوت، الطبعة: األوىل )1407 - 

1987م(.
القاسم 52 ــو  أب دمــشــق:  تــاريــخ   -

بابن  املعروف  الشافعي،  احلسن  بن  عيل 
عيل  وحتقيق:  دراســة  عساكر)571هـ(، 
ــريوت)1415ه- بـ الفكر،  دار  شــريي، 

1995م(.
يف 53 الصفوية  ــة  ــدول ال تــاريــخ   -

حممد  الدكتور  إيران)907ـ-1148هـ(: 
بريوت،  النفائس،  دار  طقوش،  سهيل 

الطبعة: األوىل)1430هـ-2009م(.
- التبيان يف إعراب القرآن: أبو البقاء 54

العكربي)ت616هـ(،  بن احلسني  اهلل  عبد 
إحياء  دار  البجاوي،  حممد  عيل  حتقيق: 
احللبي  البايب  عيسى  العربية،  الكتب 

ورشكاؤه )1976م(.

وتلخيص 55 الشواهد  ختليص   -
الفوائد: ابن هشام األنصاري )ت761هـ(، 
الدكتور عباس مصطفى الصاحلي،  حتقيق: 
الطبعة:  ــريوت،  ب العريب،  الكتاب  دار 

األوىل)1406هـ-1986م(.
املعايل 56 أبو  احلمدونية:  التذكرة   -

بن  عيل  بن  حمّمد  بن  احلسن  بن  حمّمد 
إحسان  حتقيق:  محـــدون)ت562هــــ(، 
بريوت،  صادر،  دار  عّباس،  وبكر  عّباس، 

الطبعة: األوىل)1996م(.
أمحد 57 السيد  الــرجــال:  تراجم   -

قم  إيران،  املرعيش،  السيد  احلسيني، مكتبة 
)1414ه ـ(.

وتكميل 58 ــد  ــفــوائ ال تسهيل   -
بن  الدين  مجال  حممد  اهلل  عبد  أبو  املقاصد: 
حممد  الدكتور  حتقيق:  مالك)ت672هـ(،   
القاهرة  العريب،  الكتاب  دار  بركات،  كامل 

)1387هـ- 1967م(.
- التعريفات: عيل بن حممد بن عيل 59

إبراهيم  حتقيق:  اجلرجاين)ت816هـ(، 
بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  األبياري، 

الطبعة: األوىل)1405م(.
الغيب(: 60 )مفاتيح  الرازي  تفسري   -

إحياء  دار  606هـــ(،  )ت  الرازي  الفخر 
الرتاث العريب، الطبعة الثالثة )د. ت(.

البيان 61 )جامع  الطري  تفسري   -
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بن  حممد  جعفر  أبو  القرآن(:  تأويل  يف 
أمحد  حتقيق:  الطربي)ت310هـ(،  جرير 
الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  حممد 

األوىل)1420هـ- 2000م(.
حسن 62 السيد  اآلمل:  أمل  تكملة   -

أمحد  : السيد  حتقيق  الصدر)ت1354هـ(، 
إيران، قم  املرعيش،  السيد  احلسيني، مكتبة 

)1406ه ـ(.
املجليس 63 ــعــالمــة  ال ــذة  ــالم ت  -

واملجازون منه: السيد أمحد احلسيني، مكتبة 
السيد املرعيش، إيران، قم )1410ه ـ(.

والبيان 64 املعاين  املفتاح يف  تلخيص   -
)ت739هـ(،  القزويني  اخلطيب  والبديع: 
املفتاح(،  تلخيص  املطول/رشح  )ومعه 
دار  عناية،  عزو  أمحد  عليه:  وعّلق  صّححه 
الطبعة:  بــريوت،  العريب،  الــرتاث  إحياء 

األوىل)1425هـ-2004م(.
الوثقى: 65 العروة  رشح  يف  التنقيح   -

السيد  ألبحاث  تقرير  الغروي،  عيل  الشيخ 
أبو القاسم اخلوئي )ت1413هـ(، مؤسسة 
الطبعة:  إيران،  اخلوئي،  اإلمام  آثار  إحياء 

الثانية )1426ه ، 2005م(.
- تذيب األسامء واللغات: أبو زكريا 66

حميي الدين بن رشف النووي)ت676هـ(، 
عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنرشه  عنيت 
بمساعدة  العلامء  رشكة  أصوله:  ومقابلة 

دار  بــريوت،  املنريية،  الطباعة  إدارة 
الكتب العلمية )د. ت(.

حممد 67 منصور  أبو  اللغة:  تذيب   -
إعداد  ـــ(،  )ت370ه األزهــري  أمحد  بن 
وآخرين،  مرعب  عوض  د  حممَّ وإرشاف: 
الطبعة  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

األوىل)2001م(.
أسامء 68 ضبط  يف  املشتبه  توضيح   -

ابن  وكناهم:  وألقاهبم  وأنساهبم  الــرواة 
عبد  بن  حممد  الدين  شمس  الدين،  نارص 
حققه  الدمشقي)ت842هـ(،  القييس  اهلل 
العرقسويس،  نعيم  حممد  عليه:  وعلق 
بريوت  الرسالة،  مؤسسة  الثانية،  الطبعة: 

)1414هـ- 1993م(.
التعاريف: 69 مهامت  عىل  التوقيف   -

حممد عبد الرؤوف املناوي )ت1031هـ(، 
دار  الداية،  رضوان  حممد  الدكتور  حتقيق: 
الفكر املعارص، بريوت، دمشق)1410هـ(.

ــرآن: 70 ــق ال ــام  ــك ألح ــع  ــام ال  -
األنصاري  امحــد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبــو 
وتصحيح:  حتقيق  القرطبي)ت671هـ(، 
إحياء  دار  الــربدوين،  العليم  عبد  أمحد 
لبنان)1405هـ-  بريوت،  العريب،  الرتاث 

1985م(.
بن 71 اخلليل  النحو:  يف  المل   -

حتقيق:  الفراهيدي)ت175هـ(،  أمحد 
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الدكتور فخر الدين قباوة، الطبعة: اخلامسة 
)1416هـ - 1995م(.

الاهلية 72 يف  العرب  أشعار  مجهرة   -
اخلطاب  أيب  بن  حممد  زيد  أبو  واإلســالم: 
القريش، حققه وضبطه: عيل حممد البجاوي، 

دار نضة مرص، القاهرة )1981م(.
هالل 73 ــو  أب ــال:  ــث األم مجــهــرة   -

أبو  حممد  حتقيق:  العسكري)ت395هـ(، 
الفضل إبراهيم، وعبد املجيد قطامش، دار 
اجليل، بريوت، الطبعة: الثانية، )1384هـ-

1964م(.
املعاين: 74 حروف  يف  الداين  النى   -

ـــ(،  ــرادي)ت749ه امل قاسم  بن  احلسن 
وحممد  قباوة،  الدين  فخر  الدكتور  حتقيق: 
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  فاضل،  نديم 

األوىل)1413هـ-1992م(.
ابن 75 رشح  عىل  اخلرضي  حاشية   -

اخلرضي  مصطفى  بن  حممد  الشيخ  عقيل: 
يوسف  وتصحيح:  ضبط  1287هـ(،  )ت 
الطبعة:  بــريوت،  الفكر،  دار  البقاعي، 

األوىل)1998م(.
رشح 76 ــىل  ع الــصــبــان  حاشية   -

بن  حممد  مالك:  ابن  ألفية  عىل  األشموين 
)رشح  ومعه  )ت1206هـ(،  الصبان  عيل 
الشواهد للعيني(، حتقيق: طه عبد الرؤوف 

سعد، املكتبة التوفيقية، القاهرة)د. ت(.

املأل 77 رشح  عىل  العصام  حاشية   -
حممد  بن  إبراهيم  الدين  عصام  جامي: 
عىل  مطبوع  ـــ(،  )ت951ه االسفراييني 
دهلي،  العلوم،  مدرسة  مطبعة  يف  احلجر، 

اهلند )1270هـ( بخط أيب عيل الرضوي.
أحكام 78 يف  الــنــاضة  احلــدائــق   -

البحراين  يوسف  الشيخ  الطاهرة:  العرتة 
اإلسالمي  النرش  مؤسسة  ــ (،  )ت1186ه

التابعة جلامعة املدرسني، إيران، قم)د.ت(.
عبد 79 القاسم  أبو  املعاين:  حروف   -

الرمحن بن إسحاق الزجاجي)ت340هـ(، 
مؤ  احلمد،  توفيق  عيل  الدكتور  حتقيق: 
سسة الرسالة، دار األمل، األردن، الطبعة: 

األوىل)1404هـ-1984م(.
- احليوان: أبو عثامن عمرو بن بحر 80

اجلاحظ )ت 255هـ(، حتقيق ورشح: عبد 
بريوت  اجليل،  دار  هارون،  حممد  السالم 

)1416هـ - 1996م(.
املريزا 81 الوسائل:  مستدرك  خامتة   -

الشيخ حسني النوري الطربيس )1320ه (، 
الرتاث،  إلحياء  البيت  آل  حتقيق: مؤسسة 

قم، الطبعة: األوىل)1415هـ(.
لباب 82 ــب  ول األدب  ــة  ــزان خ  -

عمر  بــن  ــقــادر  ال عبد  ــعــرب:  ال لسان 
ورشح:  حتقيق  البغدادي)ت1093هـ(، 
عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، 
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القاهرة )1418هـ-1997م(.
عثامن 83 الفتح  أبــو  اخلصائص:   -

عيل  حممد  حتقيق:  جني)ت392هـ(،  بن 
الطبعة:  بــريوت،  الكتب،  عامل  النجار، 

األوىل)د.ت(.
عن 84 التقيص  يف  الــكــالم  خــري   -

القسطنطيني  بايل  بن  عيل  العوام:  أغالط 
صالح  حاتم  د.  حتقيق:  ـــ(،  )ت992هـ
الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت1983م. 

- دراسات يف النحو: صالح الدين 85
احتاد  موقع  الشاملة،  املكتبة  الزعبالوي، 
http://www. دمشق.  العرب،  كتاب 

 islamport.com/isp_eBooks/lqh

اهلوامع 86 مهع  عىل  اللوامع  الدرر   -
بــن األمــني  ــد  ــع: أمح ــوام رشح مجــع ال
الشنقيطي )ت1331هـ(، مطبعة كردستان 

العلمية بالقاهرة )1328هـ(.
بغداد: 87 يف  النحوي  الـــدرس   -

الرائد  دار  املخزومي،  مهدي  الدكتور 
العريب، بريوت، الطبعة: الثانية)1987م(.

الدين 88 ــال  مج النظيم:  الـــدر   -
املشغري  الشامي  حاتم  بــن  يوسف 
النرش  مؤسسة  ــعــامــيل)ت664هـــ(،  ال
إيران،  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

قم)د.ت(.
يف 89 العلوم  )جامع  العلامء  دستور   -

رب  عبد  القايض  الفنون(:  اصطالحات 
نكري،  األمحد  الرسول  رب  عبد  بن  النبي 
 : الطبعة  بــريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

األوىل)1421هـ-2000م(.
القاهر 90 عبد  اإلعــجــاز:  ــل  دالئ  -

عليه:  وعّلق  قرأه  )ت471هـ(،   اجلرجاين 
حممود حممد شاكر, مكتبة اخلانجي، القاهرة 

)1424هـ-2004م(.
األســـــود 91 أب  ديـــــــوان   -

سعيد  أيب  صنعة  ـــ(:   الـــدؤيل)ت69هـ
الشيخ  حتقيق:  السّكري)ت275هـ(، 
حمّمد حسن آل ياسني، دار ومكتبة اهلالل، 

الطبعة: الثانية)1418هـ-1998م(.
الكبري)ت7هـ(: 92 األعشى  ديوان   -

رشح وتعليق: الدكتور حممد حممد حسني، 
مكتبة اآلداب باجلامميز، املطبعة النموذجية، 

القاهرة )1950م(.
- ديوان امرئ القيس: حتقيق: حممد 93

أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، 
الطبعة: اخلامسة)1990م(.

مجع 94 وأخباره:  رشًا  تأبط  ديوان   -
شاكر،  الفقار  ذو  عيل  ورشح:  وحتقيق 
الطبعة:  بريوت،  اإلسالمي،   الغرب  دار 

الثانية)1419هـ-1999م(.
- ديوان جران العود النمريي: صنعة 95

حبيب)ت245هـ(،  بن  حممد  جعفر  أيب 
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احلسني  بــن  احلسن  سعيد  أيب  ــة  روايـ
وتذييل:  حتقيق  السّكري)ت275هـ(، 
الدكتور نوري محودي القييس، دار الرشيد 
الثقافة  وزارة  العراقية،  اجلمهورية  للنرش، 

واإلعالم)1982م(.
ـــ(، 96 ــر)ت110ه ــري ج ــوان  ديـ  -

حبيب  بن  حممد  برشح  )114هـ(:  وقيل: 
حممد  نعامن  الدكتور  حتقيق:  )ت245هـ(، 
أمني طه، دار املعارف، مرص، الطبعة: الثالثة 

)1986م(.
متــام 97 أبـــو  احلــامســة:  ــوان  ــ دي  -

منصور  أيب  برواية  الطائي)ت231هـ(، 
)ت540هـ(،  اجلواليقي  أمحد  بن  موهوب 
حتقيق: الدكتور عبد املنعم امحد صالح، دار 
وزارة  العراقية،  اجلمهورية  للنرش،  الرشيد 

الثقافة واإلعالم)1980م(.
)ت117هـــ(: 98 الرمة  ذي  ديوان   -

حتقيق: عبد القدوس أبو صالح، مطبوعات 
جممع اللغة العربية بدمشق)1972م(.

- ديوان زهري بن أب سلمى: اعتنى به 99
ورشحه: محدو طاّمس، دار املعرفة، بريوت، 

الطبعة: الثانية)1426هـ-2005م(.
احلــمــريي: 100 السيد  ديـــوان   -

حسني  ضياء  له:  وقــدم  وضبطه  رشحه 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  األعلمي، 

بريوت)د.ت(.

مجع 101 ــوارج:  اخلـ شعر  ــوان  دي  -
وق،  الــرشُّ دار  عبَّاس،  إحسان  وحتقيق: 

بريوت، الطبعة: الرابعة)1982م(.
الطفيل 102 ــن  ب عــامــر  ديـــوان   -

)ت11هـ(: رواية: أيب بكر حممد بن القاسم 
حييى  بن  أمحد  العباس  أيب  عن  األنباري، 
صادر،  دار  البستاين،  كرم  عناية:  ثعلب، 

بريوت )1399هـ-1979م(.
- ديوان أب العتاهية)ت210 هـ(: 103

دار بريوت، لبنان) 1406هـ-1976م(.
بــروايــة 104 ــعــجــاج:  ال ديـــوان   -

عبد  الدكتور  حتقيق:  ورشحه،  األصمعي 
دمشق  أطلس،  مكتبة  السطيل،  احلفيظ 

)1971م(.
الباهيل: 105 أحر  بن  عمرو  ديوان   -

مجع وحتقيق: الدكتور حسني عطوان، جممع 
اللغة العربية دمشق)1970م(.

حتقيق 106 شداد:  بن  عنرتة  ديوان   -
املكتب  مولوي،  سعيد  حممد  ــة:  ودراس
الثانية  الطبعة:  بــريوت،  اإلســالمــي، 

)1403هـ-1983م(.
)ت110هـ(، 107 الفرزدق  ديوان   -

والتعليق  بجمعه  عني  )114هـ(:  وقيل: 
نرش  الصاوي،  إسامعيل  اهلل  عبد  عليه: 
الصاوي، مرص، الطبعة: األوىل)1954م(.

- ديوان قيس بن اخلطيم: حتقيق: 108
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نارص الدين األسد، مطبعة املدين بالقاهرة، 
الطبعة: األوىل)1381هـ-1962م(.

ربيعة 109 بــن  لــبــيــد  ديــــوان   -
بريوت  صادر،  دار  العامري)ت41هـ(: 

)د.ت(.
الديلمي 110 مــهــيــار  ــوان  ــ دي  -

)ت428هـ(: دار الكتب املرصية، القاهرة، 
الطبعة: األوىل)1344هـ- 1925م(.

حتقيق: 111 الذبياين:   النابغة  ديوان   -
املعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد 

مرص، الطبعة: الثانية )1985م(.
أمحد 112 اهلذليني: حتقيق:  ديــوان   -

والنرش،  للطباعة  القومية  الــدار  الزين، 
نسخة  1965م(،  القاهرة)1385هـ- 

مصورة عن طبعة دار الكتب.
الشيعة: 113 تصانيف  إىل  الذريعة   -

الطهراين)ت1389هـ(،  بزرك  آقا  الشيخ 
الثالثة  الطبعة:  بــريوت،  ــواء،  األض دار 

)1403هـ-1983م(.
ونــصــوص 114 األبــــرار  ــع  ــي رب  -

بن  حممود  القاسم  أبو  اهلل  جار  األخبار: 
عمر الزخمرشي )ت 538هـ(، حتقيق: عبد 
بريوت،  األعلمي،  مؤسسة  مهنا،  األمري 

الطبعة: األوىل)1412ه -1992م(.
مضاء 115 ابن  النحاة:  عىل  ــرّد  ال  -

وحققه:  نــرشه  القرطبي)ت592هـ(، 

املعارف،  دار  ضيف،  شوقي  الدكتور 
القاهرة، الطبعة: الثانية )1982م(.

- رسائل آل طوق القطيفي: أمحد 116
بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي )املتوىف 
دار  رشكة  ونرش:  حتقيق  سنة1245(،  بعد 
األوىل   : الطبعة  الرتاث،  إلحياء  املصطفى 

)1422هـ - 2001 م(.
رشح 117 يف  املـــبـــاين  رصـــف   -

النور  عبد  بــن  ــد  أمح املــعــاين:  ــروف  ح
أمحد  حتقيق:  ـــ(،  ــي)ت702ه ــق ــال امل
العربية  اللغة  جممع  اخلـــراط،  حممد 

بدمشق)1375هـ-1975م(.
اآللويس(: 118 )تفسري  املعاين  روح   -

حممود  السيد  الدين  شهاب  الفضل  أبو 
حتقيق:  )ت1270هـ(،  البغدادي  اآللويس 
البغدادي،  اآللويس  شكري  حممود  السيد 
الطبعة  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

الرابعة )1405هـ(.
أحــوال 119 يف  النات  ــات  روض  -

باقر املوسو العلامء والسادات: املريزا حمّمد 
ي اخلوانساري األصبهاين)ت1313هـ(، 

مكتبة إسامعيليان، قم )1390هـ(.
تراجم 120 يف  النرضة  الــروضــة   -

بزرك  آقا  الشيخ  عرشة:  احلادية  املائة  علامء 
نقي  عيل  حتقيق:  الطهراين)ت1389هـ(، 
طهران  الشيعة،  فقه  مؤسسة  املنزوي، 
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)1411هـ-1990م(.
بن 121 حمّمد  الواعظني:  روضــة   -

يف508هـ(،  )الشهيد  النيسابوري  الفتال 
ــران،  إي الـــريض،  الــرشيــف  منشورات 

قم)1386هـ(.
- رياض العلامء وحياض الفضالء: 122

املريزا عبد اهللَّ أفندي األصبهاين)من أعالم 
السيد  حتقيق:  اهلجري(،  عرش  الثاين  القرن 
أمحد احلسيني، مكتبة السيد املرعيش، إيران، 

قم)1401هـ(.
عيل 123 السيد  املسائل:  ــاض  ري  -

الطباطبائي)ت1231هـ(، حتقيق : مؤسسة 
النرش اإلسالمي، مؤسسة النرش اإلسالمي، 

قم، إيران )1412هـ(.
بكر 124 أبو  القراءات:  يف  السبعة   -

أمحد بن موسى بن جماهد )324هـ(، حتقيق: 
الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف، مرص، 

الطبعة الثانية)1400هـ-1980م(.
- رس صناعة اإلعراب: أبو الفتح 125

بن جني)ت392هـ(، حتقيق: حسن  عثامن 
هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة: األوىل 

)1985م(.
شمس 126 النبالء:  ــالم  أع سري   -

الدين حمّمد بن أمحد الذهبي )ت748هـ(، 
حتقيق: شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 
ـــ-  )1413ه التاسعة  الطبعة:  بــريوت، 

1993م(.
من 127 أخبار  يف  الذهب  شذرات   -

العامد  بن  احلي  عبد  الفالح  أبو  ذهــب: 
الرتاث  احياء  دار  1089م(  )ت  احلنبيل 

العريب، بريوت )د. ت(.
- رشح أدب الكاتب: أبو منصور 128

اجلواليقي)ت540هـ(،  أمحد  بن  موهوب 
الرافعي،  صادق  مصطفى  السيد  تقديم: 
القاهرة)1350هـ(،  القديس،  مكتبة 

مصورة عن نسخة دار الكتب املرصية.
- رشح أشعار اهلذليني: أبو سعيد 129

السكري)ت275هـ(،  احلسني  بن  احلسن 
حتقيق: عبد الستار أمحد فراج، دار العروبة، 

مرص )1384هـ(.
ألفية 130 عــىل  األشــمــوين  رشح   -

حممد  بن  عيل  الدين  ــور  ن مالك:  ــن  اب
حميي  حممد  حتقيق:  األشموين)929هـ(، 
البايب  مصطفى  مطبعة  احلميد،  عبد  الدين 
احللبي، الطبعة: الثانية)1365ه - 1946م(.

الفوائد 131 )تسهيل  التسهيل  رشح   -
بن  حممد  الدين  مجال  املقاصد(:  وتكميل 
األندليس)ت672ه (،  مالك  بن  اهلل  عبد 
حتقيق: الدكتور عبد الرمحن السيد, والدكتور 
للطباعة  هجر  املختون،  ــدوي  ب حممد 
األوىل)1410هـ- الطبعة:  مرص،  والنرش، 

1990م(.
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ابن 132 الــزجــاجــي:  مجــل  رشح   -
حتقيق:  ـــ(،  )ت669ه االشبييل  عصفور 
بغداد  جــنــاح،  ــو  أب صاحب  الدكتور 

)1400هـ-1980م(.
اهلل 133 عبد  النحوية:  احلدود  رشح   -

)ت972هـــ(،  الفاكهي  عيل  بن  أمحد  بن 
فهمي  زكــي  الدكتور  وحتقيق:  ــة  دراس
جامعة  الكتب،  دار  مطابع  اآللــويس، 

املوصل)1988م(.
عيل 134 أبو  احلامسة:  ديوان  رشح   -

ـــ(،  )ت421ه املرزوقي  حممد  بن  أمحد 
هارون،  السالم  وعبد  أمني،  أمحد  نرشه: 
دار اجليل، بريوت، والقاهرة، الطبعة األوىل 

)1411هـ-1991م(.
الشافية: 135 عىل  ــريض  ال رشح   -

)ت686هـــ(،  االسرتابادي  الدين  ريض 
الــقــادر  لعبد  ــده  ــواه ش رشح  ومــعــه 
حممد  حتقيق:  البغدادي)ت1093هـ(، 
حييى  وحممد  الزفزاف،  وحممد  احلسن،  نور 
العلمية،  الكتب  دار  املدرس،  احلميد  عبد 

بريوت)1975م(.
- رشح الريض عىل الكافية: ريض 136

حتقيق  )ت686هـــ(،  االسرتابادي  الدين 
قار  جامعة  عمر،  حسن  يوسف  وتعليق: 

يونس، ليبيا، بنغازي )1996م(.
معرفة 137 يف  الذهب  شذور  رشح   -

)ت  األنصاري  هشام  ابن  العرب:  كالم 
761هـ(، حتقيق: عبد الغني الدقر، الرشكة 
األوىل  الطبعة:  دمشق،  للتوزيع،  املتحدة 

)1984م(.
- رشح شواهد اإليضاح ألب عيل 138

بري  بن  اهلل  عبد  377هـــ(:  الفاريس)ت 
)ت582هـ(، تقديم وحتقيق: الدكتور عيد 
حممد  الدكتور  مراجعة:  درويش،  مصطفى 
القاهرة  العربية،  اللغة  جممع  عالم،  مهدي 

)1405هـ- 1985م(.
ابن 139 ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح   -

مالك: أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عقيل 
ـــ(،  )ت769ه اهلمذاين  املرصي  العقييل 
دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق: 
عرشة  السادسة  الطبعة:  بريوت،  الفكر، 

)1394هـ-1974م(.
الندى وبل الصدى: 140 - رشح قطر 

حتقيق:  األنصاري)ت761هـ(،  هشام  ابن 
حممد حمي الدين عبد احلميد, مطبعة السعادة، 
)1383هـ-  عرشة  احلادية  الطبعة:  مرص، 

1963م(.
الدين 141 موفق  املفصل:  رشح   -

النحوي  يعيش  ــن  ب ــيل  ع ــن  ب يعيش 
)ت643هـ(، صححه وعلق عليه وعارضه 
إدارة  األزهــر،  علامء  من  مجاعة  بأصوله: 

الطباعة املنريية، الطبعة: األوىل)د.ت(.
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الطاهر 142 املحسبة:  املقدمة  رشح   -
حتقيق:  )ت469هـــ(،  بابشاذ  بن  أمحد  بن 
العرصية،  املطبعة  الكريم،  عبد  خالد 

الكويت، الطبعة: األوىل)1977م(.
أبو 143 ــراب:  اإلعـ ملحة  رشح   -

البرصي  احلريري  عيل  بن  القاسم  حممد 
فائز فارس،  الدكتور  )ت516هـ(، حتقيق: 
األوىل  الطبعة:  األردن،  إربد،  األمل،  دار 

)1412هـ-1991م(.
أيب 144 ابــن  البالغة:  نج  رشح   -

أبو  حممد  حتقيق:  )ت656هـــ(،  احلديد 
إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية،  الفضل 

الطبعة: األوىل)1378هـ- 1959م(.
الشيخ 145 البالغة:  نج  رشوح   -

الفكر،  مطبعة  العاميل،  مجعة  حسني 
الطبعة:  بـــريوت،  الغميق،  خــنــدق 

األوىل)1403هـ- 1983م(.
- الشعر والشعراء: أبو حممد عبد 146

اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت276هـ(، 
دار  شاكر،  حممد  أمحــد  ورشح:  حتقيق 
2006م(. )1427هـ-  القاهرة  احلديث، 

الدين 147 صالح  بالعور:  الشعور   -
)ت764هـــ(،  الصفدي  أيبك  بن  خليل 
دار  حسني،  الرزاق  عبد  الدكتور  حتقيق: 
األوىل   : الطبعة  األردن،  عــامن،  عــامر، 

)1409هـ- 1988م(.

املنطقية: 148 القواعد  يف  الشمسية   -
نجم الدين القزويني الكاتبي )ت675هـ(، 
الثقايف  املركز  اهلل،  فضل  مهدي  حتقيق: 

العريب، الدار البيضاء )1998م(.
وسنن 149 اللغة  فقه  يف  الصاحبي   -

بن  أمحد  احلسني  أبو  كالمها:  يف  العرب 
عمر  الدكتور  حتقيق:  فارس)ت395هـ(، 
بريوت،  املعارف،  مكتبة  الطباع،  فاروق 

الطبعة:األوىل)1414هـ-1993م(.
- صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: 150

ـــ(،  )ت821ه القلقشندي  عيل  بن  أمحد 
دار  الطويل،  عيل  يوسف  الدكتور  حتقيق: 

الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل )1987م(.
اللغة 151 ــاج  ــ )ت ــاح  ــح ــص ال  -

محاد  بن  إسامعيل  العربية(:  وصحاح 
عبد  أمحد  حتقيق:  اجلوهري)ت393هـ(، 
الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، 

الطبعة الرابعة)1407هـ-1987م(.
أوضــح 152 إىل  السالك  ضياء   -

توضيح  الكالم عىل  املسالك، وهو )صفوة 
بن هشام(: حممد عبد العزيز النجار، مرص، 
مطبعة السعادة، الطبعة: الثالثة )1393هـ-

1973م(.
الكرى: 153 الشافعية  طبقات   -

حتقيق:  )ت771هـ(،  السبكي  الدين  تاج 
حممد  الفتاح  وعبد  الطناحي،  حممد  حممود 
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القاهرة  العربية،  الكتب  إحياء  دار  احللو، 
)1396هـ-1976م(.

الشعراء: 154 فحول  طبقات   -
اجلمحي  ســالم  بن  حممد  القاسم  ــو  أب
شاكر،  حممد  حممود  حتقيق:  )ت232هـ(، 

دار املدين، جدة )د ت(.
واللغويني: 155 النحويني  طبقات   -

أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي األندليس 
الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  ـــ(،  )ت379ه
إبراهيم، دار املعارف، مرص، الطبعة: الثانية 

)1984م(.
- العّدة يف أصول الفقه: الشيخ أبو 156

جعفر حممد بن احلسن الطويس)ت460ه (، 
القمي،  األنصاري  رضا  حممد  حتقيق: 
األوىل  الطبعة:  قم،  إيران،  ستاره،  مطبعة 

)1417هـ(.
- علل النحو: أبو احلسن حممد بن 157

حتقيق  )ت381هـ(،  الورّاق  ابن  اهلل،  عبد 
ودراسة: الدكتور حممود جاسم الدرويش، 

بيت احلكمة ، بغداد )2002م(.
وآدابه 158 الشعر  حماسن  يف  العمدة   -

القريواين  بن رشيق  أبو عيل احلسن  ونقده: 
الدين  حميي  حممد  حتقيق:  ـــ(،  )ت456ه
الطبعة:  بريوت،  اجليل،  دار  احلميد،  عبد 

اخلامسة )1401هـ-1981م(.
صحيح 159 رشح  القاري  عمدة   -

)ت855هـ(،  العيني  الدين  بدر  البخاري: 
بريوت، دار إحياء الرتاث العريب )د.ت(.

عبد 160  :Dالزهراء فاطمة  عوال   -
ونرش:  حتقيق  البحراين)1110هـ(،  اهللَّ 
مؤسسة اإلمام املهدي، إيران، قم، الطبعة: 

الثانية )1403هـ(.
نكت 161 رشح  يف  ــراد  املـ غاية   -

اإلرشاد: أبو عبد اهلل حممد بن مكي العاميل، 
ـــ(،  األول)ت786هـ بالشهيد  املعروف 
مركز  وآخرين،  املختاري  رضا  حتقيق: 
إيران،  اإلسالمية،  والدراسات  األبحاث 

قم، الطبعة: األوىل)1414هـ(.
جار 162 احلديث:  غريب  يف  الفائق   -

الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو  اهلل 
الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  538هـــ(،  )ت 
الفكر،  دار  البجاوي،  إبراهيم، وعيل حممد 

بريوت )1414هـ-1993م(.
بن 163 املفضل  طالب  أبو  الفاخر:   -

حتقيق:  )ت291هـــ(،  عاصم  بن  سلمة 
حممد  مراجعة:  الطحاوي،  العليم  عبد 
للكتاب  العامة  املرصية  اهليئة  النجار،  عيل 

)1974م(.
فني 164 بني  الامع  القدير  فتح   -

الرواية والدراية من علم التفسري: حمّمد بن 
الكتب،  عامل  الشوكاين)ت1250هـ(،  عيّل 

بريوت )د.ت(.
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- الفروق اللغوية: احلاوي لكتاب 165
أيب هالل العسكري )ت395هـ( وجزءًا)1( 
اجلزائري  الدين  نور  السيد  كتاب  من 
النرش  مؤسسة  حتقيق:  ـــ(،  ــ )1158ه
إيران،  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

قم، الطبعة: األوىل)1412هـ(.
كتاب 166 رشح  يف  املقال  فصل   -

األمثال: أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز البكري 
إحسان  الدكتور  حتقيق:  )ت487هـــ(، 
مؤسسة  عابدين،  املجيد  وعبد  عباس، 
الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل)1971م(.

ــواو 167 ال يف  املفيدة  الفصول   -
بن  خليل  سعيد  أبو  الدين  صالح  املزيدة: 
الدمشقي  العالئي  اهلل  عبد  بن  كيلكلدي 
الشافعي )761هـ(، حتقيق: الدكتور حسن 
الطبعة  عامن،  البشري،  دار  الشاعر،  موسى 

األوىل)1990م(.
- الفصول املهمة يف معرفة أحوال 168

األئمة: عيّل بن حممد بن أمحد املالكي املكي، 
ابن الصباغ )ت855هـ(، مكتبة دار الكتب 

التجارية، مطبعة العدل، النجف)د.ت(.
أبو 169 العربية:  ورس  اللغة  فقه   -

حتقيق:  الثعالبي)ت429هـ(،  منصور 

)1( كذا جاء عىل غالف الكتاب، ويصّح عطفًا 
عىل حمل )كتاب(.

الدكتور:  مراجعة:  حممد،  فائز  الدكتور 
إميل يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت، 

الطبعة: الثانية)1416هـ- 1996م(.
حسني 170 حممد  الــرتاث:  فهرس   -

احلسيني اجلاليل، نرش: دليل ما، إيران، قم، 
الطبعة: األوىل )1422هـ(.

)رشح 171 الضيائية  الــفــوائــد   -
الدين  نور  احلاجب(:  ابن  لكافية  الامي 
دراسة  اجلامي)ت898هـ(،  الرمحن  عبد 
وحتقيق: الدكتور إسامة طه الرفاعي، مطبعة 

األوقاف، بغداد)1983م(.
- يف أصول النحو: سعيد األفغاين، 172

دار  اجلامعية،  واملطبوعات  الكتب  مديرية 
الفكر، بريوت)1414هـ-1994م(.

الدين 173 جمد  املحيط:  القاموس   -
ــادي)ت  ــريوزآب ــف ال يعقوب  بــن  حممد 
بريوت  للجميع،  العلم  دار  ـــ(،  817ه

)د.ت(.
ابن 174 النحو:  علم  يف  الكافية   -

الدكتور  حتقيق:  646هـ(،  )ت  احلاجب 
صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة اآلداب، 

القاهرة)1431هـ-2010(.
أبو 175 واألدب:  اللغة  يف  الكامل   -

املربد)ت285هـ(،  يزيد  بن  حممد  العباس 
دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق: 
الثالثة  الطبعة:  القاهرة،  العريب،  الفكر 
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)1417هـ-1997م(.
أبو 176 سيبويه(:  )كتاب  الكتاب   -

قنرب)ت180هـ(،  بن  عثامن  بن  عمرو  برش 
هـــارون،  حممد  الــســالم  عبد  حتقيق: 
الطبعة:  الــقــاهــرة،  اخلانجي،  مكتبة 

الثالثة)1408هـ-1988م(.
الشيخ 177 ــارة:  ــه ــط ال كــتــاب   -

جلنة  حتقيق:  األنــصــاري)ت1281هـــ(، 
الفكر  جممع  األعظم،  الشيخ  تراث  حتقيق 
الثالثة  الطبعة:  ــران،  إي قم،  اإلسالمي، 

)1428هـ(.
الرمحن 178 عبد  أبو  العني:  كتاب   -

)ت175هـ(،  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل 
املخزومي،  مهدي  الدكتور  حتقيق: 
الرشيد  دار  السامرائي،  إبراهيم  والدكتور 

للنرش، بغداد)1982م(.
القرن 179 يف  الـــررة  ــرام  ــك ال  -

بزرگ  آقا  الشيخ  العرشة:  بعد  الثالث 
الطهراين)ت1389هـ(، دار املرتىض للنرش، 

إيران، مشهد، الطبعة: الثانية)1404هـ(.
غوامض 180 حقائق  عن  الكشاف   -

التأويل:  األقاويل يف وجوه  التنزيل وعيون 
عمر  بن  حممود  القاسم  ــو  أب اهلل  ــار  ج
العريب،  الكتاب  دار  )538هـ(،  الزخمرشى 

بريوت)1407هـ(.
- كشف احلجب واألستار: السيد 181

الكنتوري)1240هـ(،  حسني  إعجاز 
الثانية  الطبعة:  قم،  املرعيش،  السيد  مكتبة 

)1409هـ(.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب 182

دار  )1067هـ(،  خليفة  حاجي  والفنون: 
إحياء الرتاث العريب، بريوت)د.ت(.

قواعد 183 رشح  عن  اللثام  كشف   -
اهلندي)ت1137هـ(،  الفاضل  األحكام: 
قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  حتقيق: 
مقدمة  مع  ـــ(.  األوىل)1416هـ الطبعة: 
الشيخ  بقلم  اهلندي  الفاضل  حياة  عن 
احلجرية،  والطبعة  جعفريان.  ــول  رس

مؤسسة فراهاين، طهران)1391هـ(.
- الكليات )معجم يف املصطلحات 184

بن  أيوب  البقاء  أبو  اللغوية(:  والفروق 
)ت1094هـ(،  الكفوي  احلسيني  موسى 
الدكتور  فهارسه:  ووضــع  للطبع  أعــده 
مؤسسة  املرصي،  وحممد  درويش،  عدنان 
الثانية  الطبعة:  لبنان،  بريوت،  الرسالة، 

)1419هـ-1998م(.
- الكنى واأللقاب: الشيخ عباس 185

الصدر،  مكتبة  )ت1359هــــ(،  القّمي 
طهران، الطبعة: اخلامسة)1409هـ(.

فقه 186 يف  الـــعـــرفـــان  ــز  ــن ك  -
اهللَّ  عبد  بن  املــقــداد  الفاضل  الــقــرآن: 
عليه:  علق  ـــ(،  ــوري)ت826ه ــي ــس ال
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وأرشف  زاده،  رشيف  باقر  حممد  الشيخ 
حممد  أحاديثه:  ــرج  وخت تصحيحه  عىل 
إلحياء  املرتضوية  املكتبة  البهبودي،  باقر 
الثالثة  الطبعة:  طهران،  اجلعفرية،  اآلثار 

)1385شميس(.
األقــوال 187 سنن  يف  العامل  كنز   -

اهلندي)ت975هـ(،  املتقي  واألفعال: 
حياين،  بكري  الشيخ  غريبه:  وفس  ضبطه 
صفوة  الشيخ  فهارسه:  ووضع  صححه 
 1409( بريوت  الرسالة،  مؤسسة  السقا، 

ه - 1989م(.
القرن 188 يف  املنترشة  الكواكب   -

بزرك  آقــا  الشيخ  الــعــرشة:  بعد  الثاين 
بزرك  آقا  الشيخ  الطهراين)ت1389هـ(، 

الطهراين، جامعة طهران)1372شميس(.
الفاضل 189 الــدري:  الكوكب   -

صاحب  حتقيق:  اهلندي)ت1137هـ(، 
القرآن،  وعلوم  التفسري  مكتبة  امللكويت، 
املجلد  وهو  ـــ(.  األوىل)1429ه الطبعة: 

الثالث من سلسلة )تراث الشيعة القرآين(.
العينية 190 العبقرية يف رشح  الآللئ   -

اهلندي)ت1137هـ(،  الفاضل  احلمريية: 
الصادق7،  اإلمام  مؤسسة  ونرش:  حتقيق 

إيران، قم )1421هـ(.
- اللباب يف علل البناء واإلعراب: 191

حتقيق:  )ت616هـ(،  العكربي  البقاء  أبو 

دمشق،  الفكر،  دار  طليامت،  خمتار  غازي 
الطبعة: األوىل)1995م(.

الدين 192 مجــال  الــعــرب:  لسان   -
دار  منظور)ت711هـ(,  بن  بن مكرم  حممد 
صادر، بريوت، الطبعة: األوىل)1414هـ-

1994م(.
- ملع األدلة: )مطبوع مع اإلغراب 193

عبد  الربكات  أبــو  اإلعـــراب(  جــدل  يف 
األنباري  سعيد  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن 
)ت577هـ(، قدم له وعني بتحقيقه: سعيد 
دمشق،  السورية،  اجلامعة  مطبعة  األفغاين، 

الطبعة األوىل)1377هـ-1957م(.
- اللمع يف العربية: أبو الفتح عثامن 194

بن جني )ت392هـ(، حتقيق: فائز فارس، 
دار الكتب الثقافية، الكويت )1972م(.

العربية 195 يف  وأثرها  متيم  هلجة   -
منشورات  املطلبي،  فاضل  غالب  املوحدة: 
وزارة الثقافة والفنون، العراق،  دار احلرية 

للطباعة )1398هــ- 1978م(.
القاسم 196 أبو  املؤتلف واملختلف:   -

ـــ(،  )ت370ه ــدي  اآلم برش  بن  احلسن 
إحياء  دار  فراج،  أمحد  الستار  عبد  حتقيق: 
احللبي  البايب  عيسى  العربية،  الكتب 

ورشكاؤه، القاهرة )1381هـ-1961م(.
أدب 197 يف  ــر  ــائ ــس ال ــل  ــث امل  -

ابن  الدين  ضياء  والشاعر:  الكاتب 
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حميي  حممد  حتقيق:  ـــ(،  ــري)ت637ه األث
الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت 

)1995م(.
عبيدة 198 أيب  صنعة  القرآن:  ماز   -

)ت210هـــ(،  التيمي  املثنى  بن  معمر 
عارضه بأصوله وعّلق عليه: الدكتور حممد 
الفكر،  دار  اخلانجي،  مكتبة  سزكني،  فؤاد 

الطبعة: الثانية)1390هـ -1970م(.
- مالس ثعلب: أبو العباس أمحد 199

وحتقيق:  رشح  )200-291هـ(.  حييى  بن 
املعارف،  دار  هارون،  حممد  السالم  عبد 

مرص)1960م(.
- ممع األمثال: أبو الفضل أمحد بن 200

امليداين)ت518هـ(،  النيسابوري  ب  حممد 
دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق: 

املعرفة، بريوت، )1374هـ-1955م(.
تفسري 201 يف  ــان  ــي ــب ال مــمــع   -

احلسن  بــن  الفضل  عــيل  ــو  أب ــرآن:  ــق ال
الطربيس)ت548هـ(، حتقيق وتعليق: جلنة 
األعلمي،  مؤسسة  واملحققني،  العلامء  من 
ـــ- ــ األوىل)1415ه الطبعة:  بــريوت، 

1995م(.
شواذ 202 وجوه  تبيني  يف  املحتسب   -

الفتح عثامن  أبو  القراءات واإليضاح عنها: 
بن جني)ت392هـ(، حتقيق: عيل النجدي 
النجار،  احلليم  عبد  والدكتور  ناصف، 

والدكتور عبد الفتاح إسامعيل شبيل، وزارة 
القاهرة  ــرتاث،  ال إحياء  جلنة  ــاف،  األوق

)1994م(.
تفسري 203 يف  الوجيز  املــحــرر   -

بن  احلق  عبد  حممد  أبو  العزيز:  الكتاب 
حتقيق:  541هـــ(،  األنــدلــيس)ت  عطية 
الرحالة الفاروق وآخرين، وزارة األوقاف، 

الدوحة، الطبعة: الثانية)2007م(.
أيب 204 بن  حممد  الصحاح:  متار   -

حممود  حتقيق:  666هـ(،  )ت  الرازي  بكر 
خاطر، مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة: األوىل 

)1415هـ- 1995م(.
الدين 205 سعد  املعاين:  مترص   -

إيران،  الفكر،  دار  التفتازاين)ت792هـ(، 
قم، الطبعة: األوىل)1411هـ(.

ســيــدة 206 ابـــن  ــص:  ــص ــخ امل  -
)ت458هـ(، حتقيق: خليل إبراهم جفال، 
الطبعة  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

األوىل)1417هـ-1996م(.
الدكتورة 207 النحوية:  املــدارس   -

الطبعة:  إربد،  األمل،  دار  احلديثي,  خدجية 
الثالثة )2001م(.

الدكتور 208 النحوية:  ــدارس  امل  -
القاهرة،  املعارف،  دار  ضيف،  شوقي 

الطبعة: السابعة)1992م(.
يف 209 ومنهجها  الكوفة  مدرسة   -
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مهدي  الدكتور  والنحو:  اللغة  ــة  دراس
احللبي  البايب  ومطبعة  رشكة  املخزومي، 
الثانية)1377هـ  الطبعة:  مرص،  وأوالده، 

- 1958م(.
وأنواعها: 210 اللغة  املزهر يف علوم   -

السيوطي)ت911هـ(،  الدين  جــالل 
جاد  أمحد  حممد  وصححه:  وضبطه  رشحه 
املوىل بك، وحممد أبو الفضل إبراهيم، وعيل 
حممد البجاوي، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، 

الطبعة: الثالثة)د.ت(.
النحو 211 يف  العسكريات  املسائل   -

)ت377هـــ(،  الفاريس  عيل  أبو  العرب: 
حتقيق: عيل جابر املنصوري، مطبعة جامعة 

بغداد، الطبعة: األوىل)1981م(.
الشيعة: 212 أعيان  مستدركات   -

التعارف،  العاميل، دار  السيد حسن األمني 
بريوت)1408هـ- 1987م(.

فن 213 كـــل  يف  ــرف  ــط ــت ــس امل  -
أمحد  بن  حممد  الدين  شهاب  مستظرف: 
وضبطه  له  قدم  اإلبشيهي)ت850هـ(، 
اهلواري،  الدين  صالح  الدكتور  ورشحه: 
الطبعة:  ــريوت،  ب ــالل،  اهل ومكتبة  دار 

األوىل)2000م(.
مكي 214 القرآن:  إعراب  مشكل   -

القييس )ت437هـ(، دراسة  بن أيب طالب 
الضامن،  صالح  حاتم  الدكتور  وحتقيق: 

الطبعة:  بـــريوت،  الــرســالــة،  مؤسسة 
الثانية)1405هـ-1984م(.

ــة 215 ــالغ ــب ال ــج  نـ ــادر  ــصـ مـ  -
احلسيني  الزهراء  عبد  السيد  وأسانيده: 
الطبعة:  بريوت،  الزهراء،  دار  اخلطيب، 

األوىل)1409هـ- 1988م(.
الرشح 216 غريب  يف  املنري  املصباح   -

عيل  بن  حممد  بن  أمحد  للرافعي:  الكبري 
الفكر،  دار  ه (،  )ت770  الفيومي  املقري 

بريوت)د.ت(.
- املصطلح النحوي نشأته وتطوره 217

اهلجري: عوض  الثالث  القرن  آواخر  حتى 
محد القوزي، عامدة شؤون املكتبات، جامعة 
األوىل)1401هــــ- الطبعة:  الرياض، 

1981م(.
الشيخ 218 ــار:  ــظ األن ــارح  ــط م  -

حجري،  طبع  األنصاري)ت1281هـ(، 
مكتبة  خزانة  يف  حمفوظة  خطية  نسخه  عن 
 ،)166/8( رقمها  گلپايگاين،  السيد 

الطبعة: األوىل)د.ت(.
- املطول )رشح تلخيص املفتاح(: 219

اهلل  عبد  بن  عمر  بن  مسعود  الدين  سعد 
تلخيص  ومعه  ـــ(،  )ت793ه التفتازاين 
)ت739هـ(،  القزويني  للخطيب  املفتاح 
اجلــرجــاين  الــرشيــف  السيد  وحاشية 
أمحد  عليه:  وعّلق  صّححه  )ت816هـ(، 
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العريب،  الــرتاث  إحياء  دار  عناية،  عزو 
ـــ- ــ األوىل)1425ه الطبعة:  بــريوت، 

2004م(.
- معاين القرآن: أبو زكريا حييى بن 220

عيل  حممد  حتقيق:  الفراء)ت207هـ(،  زياد 
النجار، وأمحد يوسف نجايت، عامل الكتب، 
بريوت، الطبعة: الثالثة)1403-1983م(.

املعاين: 221 أبيات  يف  الكبري  املعاين   -
صححه:  )276هـ(،  الدينوري  قتيبة  ابن 
الكرنكوي)ت1953م(،  سامل  املسترشق 

دار النهضة احلديثة، بريوت)د.ت(.
- معجم األدباء: شهاب الدين أبو 222

دار  ياقوت احلموي )ت626هـ(،  عبد اهلل 
الفكر، بريوت، الطبعة: الثالثة)1400هـ- 

1980م(.
- معجم البلدان: شهاب الدين أبو 223

دار  ياقوت احلموي )ت626هـ(،  عبد اهلل 
)1399هـ-  بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء 

1979م(.
اهلل 224 عبيد  أبو  الشعراء:  معجم   -

)ت385هـــ(،  املرزباين  عمران  بن  حممد 
كرنكو،  ف.  الدكتور  وتعليق:  تصحيح 

مكتبة القديس، القاهرة )1354هـ(.
القرآنية: 225 الــقــراءات  معجم   -

سعد  دار  اخلطيب،  اللطيف  عبد  الدكتور 
األوىل)1422هـ- الطبعة:  دمشق،  الدين، 

2002م(.
رضا 226 عمر  املؤلفني:  معجم   -

العريب،  الـــرتاث  إحــيــاء  دار  كحالة، 
بريوت)1408ه(.

أسامء 227 من  استعجم  ما  معجم   -
البالد واملواضع: أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز 
مصطفى  حتقيق:  البكري)ت487هـ(، 
الطبعة  ــريوت،  ب الكتب،  عــامل  السقا، 

الثالثة)1403م(.
ــول: 228 األص مصطلح  معجم   -

الدكتور  وتوثيق:  مراجعة  هالل،  هيثم 
حممد التونجي، دار اجليل، بريوت، الطبعة 

األوىل)1424هـ -2003م(.
- معجم مصطلحات أصول الفقه: 229

وضعه: الدكتور قطب مصطفى سانو، دار 
الفكر، دمشق، بريوت)2000م(.

العربية 230 املطبوعات  معجم   -
رسكيس  ــان  ــي ال ــف  ــوس ي ــة:  ــرب ــع وامل
املرعيش،  السيد  مكتبة  )ت1351هــــ(، 

قم)1410هـ(.
اللغة 231 يف  املفّصل  املعجم   -

دار  بديع،  وإميل  عايص  ميشال  واألدب: 
األوىل  الطبعة  بريوت،  للماليني،  العلم 

)1987م(.
يف 232 العلوم  مقاليد  معجم   -

السيوطي  الدين  جالل  والرسوم:  احلدود 
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حممد  الدكتور  حتقيق:  )ت911هــــ(، 
القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  عبادة،  إبراهيم 

الطبعة: األوىل )1424هـ-2004م(.
بإخراجه: 233 قام  الوسيط:  املعجم   -

الزيات،  حسن  وأمحد  مصطفى،  إبراهيم 
النجار،  عيل  وحممد  القادر،  عبد  وحامد 
إحياء  دار  بالقاهرة،  العريب  العلمي  املجمع 

الرتاث العريب، الطبعة الثانية، بريوت.
- مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 234

ابن هشام األنصاري )ت761هـ(، حتقيق: 
اخلطيب،  حممد  اللطيف  عبد  الدكتور 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
.)21( الرتاثية  السلسلة  الكويت، 

يعقوب 235 أبو  العلوم:  مفتاح   -
يوسف بن أيب بكر حممد بن عيل السكاكي 
)ت 626هـ(، حتقيق: أكرم عثامن يوسف، 
الطبعة:  بغداد،  الرسالة،  دار  مطبعة 

األوىل)1982م(.
- مفتاح الكرامة: السيد حممد جواد 236

العاميل )ت1226هـ(، حتقيق: الشيخ حممد 
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  اخلاليص،  باقر 

قم، إيران، الطبعة: األوىل)1419هـ(.
ــراب: 237 اإلع صنعة  يف  املفصل   -

)ت  الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو 
ملحم،  بو  عيل  الدكتور  حتقيق:  538هـ(، 
دار ومكتبة اهلالل، بريوت، الطبعة: األوىل 

)1993م(.
حممد 238 بن  املفضل  املفضليات:   -

ـــ(،  أو171ه  ،168 )ت  الكويف  الضبي 
وعبد  شاكر،  حممد  أمحد  ورشح:  حتقيق 
السالم حممد هارون، دار املعارف، القاهرة، 

الطبعة: السادسة )د.ت(.
- مقابس األنوار ونفائس األرسار 239

يف أحكام النبي املختار وآله األطهار: الشيخ 
أسد اهلل الدزفويل الكاظمي )ت1237هـ(، 
آقا  حاجي  سيد  النسخ:  ومقابلة  تصحيح 
احلسيني اليزدي، مؤسسة آل البيت، إيران، 

قم)د.ت(.
- املقاصد النحوية يف رشح شواهد 240

رشوح األلفية )رشح الشواهد الكرى(: بدر 
الدين حممود بن أمحد العيني )ت 885هـ(، 
حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب 
العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل)1426هـ 

- 2005م(.
- املقتصد يف رشح اإليضاح: عبد 241

حتقيق:  )ت471هـــ(،  اجلرجاين  القاهر 
وزارة  نرش  املرجان،  بحر  كاظم  الدكتور 
الثقافة واإلعالم، العراق، املطبعة الوطنية، 

عاّمن، األردن)1982م(.
- املقتضب: أبو العباس حممد بن 242

عبد  حممد  حتقيق:  املربد)ت285هـ(،  يزيد 
اخلالق عضيمة، وزارة األوقاف، جلنة إحياء 
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الرتاث، القاهرة )1415هـ-1994م(.
املؤيد 243 أبو   :Aاحلسني مقتل   -

اخلوارزمي)ت568هـ(،  أمحد  بن  املوفق 
قم  املفيد،  مكتبة  الساموي،  حممد  حتقيق: 

)د.ت(.
االشبييل 244 عصفور  ابن  املقرب:   -

الستار  عبد  أمحد  حتقيق:  ـــ(،  )ت669ه
اجلواري، وعبد اهلل اجلبوري، مطبعة العاين، 

الطبعة األوىل)1392هـ-1972م(.
فهم 245 يف  ــار  ــيـ األخـ مـــالذ   -

باقر  حممد  الشيخ  ــار:  ــب األخ تذيب 
السيد  حتقيق:  املجليس)ت1110هـ(، 
مهدي الرجائي، مكتبة آية اهللَّ املرعيش، قم، 

مطبعة اخليام )1406هـ(.
حممد 246 الفتح  أبو  والنحل:  امللل   -

)ت548هـ(،  الشهرستاين  الكريم  عبد  بن 
املعرفة،  دار  كيالين،   سيد  حممد  حتقيق: 

بريوت )1975م(.
ابن 247 طالب:  أب  آل  مناقب   -

دار  ـــ(،  )588ه املازندراين  شهرآشوب 
األضواء، بريوت)1405هـ(.

سعيد 248 النحو:  تــاريــخ  مــن   -
األفغاين، دار الفكر، بريوت)د. ت(.

- املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 249
ابن اجلوزي )ت597هـ(، دراسة وحتقيق: 
عبد  ومصطفى  عطا،  القادر  عبد  حممد 

القادر عطا، راجعه وصححه: نعيم زرزور، 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل 

)1412- 1992م(.
- املنصف )رشح ترصيف املازين(: 250

جني)ت392هـ(،  بن  عثامن  الفتح  أبو 
أمني،  اهلل  وعبد  مصطفى،  إبراهيم  حتقيق: 
وزارة املعارف العمومية، مرص، إدارة إحياء 
الرتاث القديم، الطبعة: األوىل)1379هـ- 

1960م(.
رضا 251 حممد  الشيخ  املنطق:   -

النرش  مؤسسة  املــظــفــر)ت1383هـــ(، 
قم،  إيران،  املدرسني،  مجاعة  اإلسالمي، 

الطبعة: الثانية )1423هـ(.
- املواقف: القايض عبد الرمحن بن 252

الدكتور  حتقيق:  )ت756ه(،  اإلجيي  أمحد 
بريوت،  اجليل،  دار  عمرية،  الرمحن  عبد 

الطبعة: األوىل )1417هـ-1997م(.
الفقهاء: 253 طبقات  موسوعة   -

اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق7، 
األوىل  الطبعة:  قم،  إيران،  اعتامد،  مطبعة 

)1422هـ(.
عىل 254 العلامء  مآخذ  يف  املوشح   -

الشعر:  صناعة  من  أنواع  عدة  يف  الشعراء 
املرزباين  عمران  بن  حممد  اهلل  عبيد  أبو 
نرش  مجعية  بنرشه:  عنيت  ـــ(،  )ت385ه
ومكتبتها،  السلفية  املطبعة  العربية،  الكتب 
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القاهرة )1343هـ(.
قواعد 255 إىل  الطالب  موصل   -

األزهــري  اهلل  عبد  بن  خالد  اإلعــراب: 
الكريم  عبد  الدكتور  )ت905هـ(، حتقيق: 
الطبعة:  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  جماهد، 

األوىل)1996م(.
العلامء: 256 تراجم  يف  السامء  نجوم   -

الكشمريي)1309هـ(،  عيل  حممد  املريزا 
مكتبة بصرييت، إيران، قم )1394ه(.

- نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة 257
العربية: مكي احلسني، جممع اللغة العربية، 

دمشق)د.ت(.
العرش: 258 ــقــراءات  ال يف  النرش   -

عىل  أرشف  )ت833هــــ(،  اجلــزري  ابن 
تصحيحه ومراجعته: عيل حممد الّضباع, دار 

الفكر، بريوت)د.ت(.
فضائل 259 السمطني  درر  نظم   -

املصطفى واملرتض والبتول والسبطني: حمّمد 
احلنفي)ت750هـ(،  الزرندي  يوسف  بن 
مطبعة  النجف،  األميني،  خمزن  منشورات 
ـــ- ــ األوىل)1377ه الطبعة:  القضاء، 

1958م(.
األدب: 260 فنون  يف  اإلرب  ناية   -

شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري 
گوستاتسوماس  مطابع  )ت733هــــ(، 
ورشكائه، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 

والرتمجة  للتأليف  العامة  املرصية  املؤسسة 
والطباعة والنرش، نسخة مصورة عن طبعة 

دار الكتب.
بيت 261 آل  مناقب  نور األبصار يف   -

مؤمن  بن  حسن  بن  مؤمن  املختار:  النبي 
عرش  الثالث  القرن  علامء  من  الشبلنجي، 
بريوت  اجليل،  دار  منشورات  اهلجري، 

)1409هـ(.
النافع: 262 الفقه  يف  الساطع  النور   -

الغطاء)ت1253هـ(،  كاشف  عيل  الشيخ 
مطبعة اآلداب، النجف األرشف)1384هـ 

- 1964م(.
املؤلفني 263 أسامء  العارفني  هدية   -

البغدادي  باشا  إسامعيل  املصنفني:  وآثار 
)ت1339هـ(، مكتبة املثنّى، بغداد، نسخة 
املعارف،  وكالة  مطبعة  طبعة  عن  مصورة 

استانبول)1951م(.
مجع 264 رشح  يف  ــع  ــوام اهل مهــع   -

)ت  السيوطي  الدين  جــالل  الــوامــع: 
السالم  عبد  ورشح:  حتقيق  911هـــ(، 
مكرم،  سامل  العال  عبد  والدكتور  هارون، 
مطبعة  الكويت،  العلمية،  البحوث  دار 

احلرية، بريوت )1395هـ- 1975م(.
الدين 265 صالح  بالوفيات:  الوايف   -

خليل بن أيبك الصفدي )764هـ(، حتقيق: 
أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، بريوت، 
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دار إحياء الرتاث )1420 - 2000م(.
أبناء 266 وأنباء  األعيان  وفيات   -

بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أبو  الزمان: 
حممد بن خّلكان )ت681هـ(، دار الثقافة، 

بريوت )د.ت(.
السيد 267 واألعوام:  السنني  وقائع   -

عبد احلسني اخلاتون آبادي )ت 1105هـ(، 
إعداد: حممد باقر البهبودي، طهران، املكتبة 

اإلسالمية )1352شميس(.
معرفة 268 يف  األحــكــام  ينابيع   -

املوسوي  عيل  السيد  واحلـــرام:  ــالل  احل
السيد  حتقيق:  ـــ(،  )ت1298ه القزويني 
األوىل  الطبعة:  القزويني،  العلوي  عيل 
)1424هـ(، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 

إيران)1424هـ(.

ب- الرسائل الامعية
للجاربردي  الشافية  رشح   -1
حسني  وحتقيق:  ــة  دراس ـــ(،  )ت746هـ
عيدان مطر، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، 

جامعة الكوفة )1430هـ-2009م(.
عيل  أليب  الشريازيات:  املسائل   -2
الفاريس)ت 377هـ(، دراسة وحتقيق: عيل 
كلية  دكتوراه،  أطروحة  املنصوري،  جابر 
شمس)1396هـ- عني  جامعة  اآلداب، 

1976م(.

3- نشل بن حري- حياته وشعره: عبد 
ماجستري،  رسالة  دكامن،  شنشول  اللطيف 
)1427هـ- الكوفة  جامعة  اآلداب،  كلية 

2006م(.

ج- الدوريات
آية  تفسري  يف  املطري  السحاب   -1
التسرتي  اهلل  نور  السيد  للقايض  التطهري، 
حممد  جاسم  هدى  حتقيق:  )ت1019ه (: 
التاسع  العدد:  تراثنا،  جملة  طــربة،  أبو 
البيت  آل  مؤسسة  )1415هـ(،  والثالثون 

إلحياء الرتاث، إيران، قم.
نايف  حممد  السلويل:  العجري  شعر   -2
الدليمي، جملة املورد، املجلد الثامن، العدد 
العراق،  1979م(،  )1399هـــ-  الثامن 
وزارة الثقافة والفنون، دار احلرية للطباعة، 

بغداد.
تبقى  وما  حياته  السعدي  املخبل   -3
الضامن،  صالح  حاتم  الدكتور  شعره:  من 
األول  العدد  الثاين،  املجلد  املــورد،  جملة 
)1973م(، وزارة اإلعالم، العراق، مطبعة 

دار احلرية، بغداد.
هدايتي:  احلاج  مكتبة  مطوطات   -4
جملة  احلسيني،  أمحد  السيد  الثاين،  القسم 
تراثنا: العدد: الثالث )1406هـ(، مؤسسة 

آل البيت إلحياء الرتاث، إيران، قم.
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هدايتي:  احلاج  مكتبة  مطوطات   -5
جملة  احلسيني،  أمحد  السيد  الثالث،  القسم 
مؤسسة  )1406هـ(،  الرابع  العدد:  تراثنا: 

آل البيت إلحياء الرتاث، إيران، قم.
6- نسخه هاي خطي كتابخانه مدرسه 
علوي خوانسار )مطوطات مكتبة مدرسة 
العلوي يف خوانسار(: رضا املختاري، جملة 
آينه پژوهش )مرآة التحقيق(، السنة الرابعة، 
)1372شميس(،  والعرشون  الثاين  العدد 

إيران، قم.

د- املخطوطات
متحيص  معاين  عىل  التنصيص   -1
التلخيص: الفاضل اهلندي )ت1137هـ(، 
السيد  مكتبة  خزانة  نسخة  عن  مصورة 
)كشف  ــر  آخ يف   املـــرعـــيش)817/5(، 

اللثام()1(.
اهلندي  الفاضل  التهليلية:   -2
خزانة  نسخة  عن  مصورة  )ت1137هـ(، 
آخر  يف  املرعيش)817/3(،  السيد  مكتبة 

)كشف اللثام( )2(.

 /2  :  - احلجرية  الطبعة   - اللثام  كشف   )1(
 .534- 500

 /2  :- احلجرية  الطبعة   - اللثام  كشف   )2(
.474-472

اهلندي  الفاضل  االقــرتاح/  قراح   -3
خزانة  نسخة  عن  مصورة  )ت1137هـ(، 
آخر  يف  املرعيش)817/4(،  السيد  مكتبة 

)كشف اللثام()3(.

ثانيًا: املصادر واملراجع الفارسية
أ- املصادر واملراجع

بن  عــيل  حممد  حــزيــن:  تــاريــخ   -1
بحزين  املعروف  الالهيجي،  طالب  أيب 
إيران،  تأييد،  كتابفرويش  )ت1180هـ(، 

أصفهان، الطبعة: الثانية( 1332شميس(.
أصفهان(:  القبور)رجال  تذكرة   -2
الشيخ عبد الكريم بن مهدي بن باقر الكزي 
نارص  حتقيق:  األصفهاين)ت1341هـ(، 
املرعيش،  السيد  مكتبة  هندي،  بيد  باقري 

إيران، قم، الطبعة: األوىل)1371هـ(. 
3- دستور شهرياران )دستور امللوك(: 
النصريي،  العابدين  زين  بن  إبراهيم  حمّمد 
اهلجري،  عرش  احلادي  القرن  أعالم  من 
املقدم،  النصريي  نادر  حممد  بمساعي  طبع 
أفشار  حممود  الدكتور  موقوفات  مؤسسة 

طهران، الطبعة: األوىل )1373شميس(.
املعروفني  تراجم  يف  األدب  ريانة   -4

 /2:  - احلجرية  الطبعة   - اللثام  كشف   )3(
.499-474
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عيل  حممد  املــريزا  اللقب:  أو  بالكنية 
مكتبة  التربيزي)ت1373هـ(،  املــدّرس 
الثالثة  الطبعة:  تربيز،  ــران،  إي اخليام، 

)1369شميس(.
مليس  ــه  ــالم ع زنــدگــيــنــامــه   -5
مصلح  سيد  املجليس(:  العالمة  )حياة 
الدين مهدوی)ت1416هـ(، حسينية عامد 

زاده، إيران، أصفهان)1401هـ(.
6- سريي در تاريخ ختت فوالد أصفهان 
)استعراض تاريخ ختت فوالذ يف أصفهان(: 
مهدوي)1416هـ(،  الدين  مصلح  سيد 
هاي  كتابخانه  انجمن  أصفهان،  إيــران، 

عمومي)1370شميس(.
7- فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه 
لامعة  املركزية  املكتبة  )فهرس  تــران 
تقي  وحمّمد  املنزوي،  نقي  عيل  طهران(: 

دانش پژوه، جامعة طهران)1330هـ(.
كتابخانه  خطي  كتاهباي  فهرست   -8
ملك  مكتبة  مطوطات  )فهرس  ملك  ميل 
وأمحد  احلّجتي،  باقر  حمّمد  الوطنية(: 
الطبعة:  طهران،  جامعة  مطبعة  املنزوي، 

األوىل )1352هـ(.
كتابخانه  خطي  كتب  فهرست   -9
)فهرس  رضــوي  قدس  آستان  مركزي 
مطوطات املكتبة املركزية للروضة الرضوية 
مكتبة  مشهد،  املؤلفني،  من  املقّدسة(: عدد 

الطبعة: األوىل )1345  الرضوية،  الروضة 
إىل1411شميس(.

10- فهرست مترص نسخه هاي خطي 
ملس شوراي إسالمي )فهرس مطوطات 
مكتبة ملس الشورى اإلسالمي املخترص(: 
مكتبة  البهبهاين،  الطباطبائي  حممد  سيد 
الشورى،  جملس  وثائق  ومركز  ومتحف 

طهران )1387شميس(.
هاي  ميكروفيلم   فهرست   -11
)فهرس  تران  دانشگاه  مركزي  كتابخانه  
لامعة  املــركــزيــة  املكتبة  ــورات  ــص م
جامعة  دانش  پژوه،  تقي  حممد  طهران(: 

طهران)1363شميس(.
اهدايي  خطى  نسخه  فهرست   -12
قدس  آستان  كتابخانه  به  انقالب  رهر 
من  املهداة  املخطوطات  )فهرست  رضوي 
املقدسة(:  الرضوية  املكتبة  إىل  الثورة  قائد 
إسامعيليان،  مؤسسة  األســتــادي،  رضا 

قم)1373شميس(.
خطي  نسخه هاي  فهرست   -13
كتابخانه آستان  حرضت معصومه) فهرس 
مطوطات مكتبة روضة السيدة معصومة(: 
الطبعة  قم،  إيــران،  النقيبي،  حسن  سيد 

األوىل )1375شميس(.
خطي  ــاي  ه نسخه  فهرست   -14
)فهرس  گلپايگاين  الل  ــة  آي كتابخانه 
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مطوطات مكتبة آية الل گلپايگاين(: الشيخ 
احلسيني،  أمحد  والسيد  األستادي،  رضا 

مطبعة اخليام ومهر، قم )1357شميس(.
خّطي  هــاي  نسخه  فهرست   -15
كتابخانه آية الل مرعيش)فهرس مطوطات 
أمحد  سيد  ــيش(:  ــرع م الل  ــة  آي مكتبة 
الطبعة:  قم،  الوالية،  مطبعة  احلسيني، 

األوىل)1395إىل1372شميس(.
خطي  ــاي  ه نسخه  فهرست   -16
تران  دانشگاه  إهليات  دانشكده  كتابخانه 
يف  اإلهليات  كّلية  مطوطات  )فهرست 
باقر احلّجتي،  السيد حمّمد  جامعة طهران(: 
و   1345( األوىل  الطبعة:  طهران،  جامعة 

1348شميس(.
خطي  ــاي  ه نسخه  فهرست   -17
)فهرس  ــرياز  ش ــراغ  چ شــاه  كتابخانه 
شرياز(:  يف  چراغ  شاه  مكتبة  مطوطات 
الطبعة:  شــرياز،  ــروزي،   هبـ نقي  عيل 

األوىل)1402-1360شميس(.
خطي  ــاي  ه نسخه  فهرست   -18
إسالمي  شـــوراي  ملس  كتابخانه 
)فهرست مطوطات مكتبة ملس الشورى 
اإلسالمي(: عبد احلسني احلائري وآخرون، 
جملس  وثائق  ومركز  ومتحف  مكتبة 
ومكتب  ـــ(،  )1407ه طهران  الشورى، 

اإلعالم اإلسالمي، قم )1376شميس(.

خطي  ــاي  ه نسخه  فهرست   -19
مطوطات  قائن)فهرست  هاي  كتابخانه 
احلسيني  جعفر  السيد  قائن(:  مكتبات 

األشكوري، إيران)1423هـ( )د.ط(.
خطي  ــاي  ه نسخه  فهرست   -20
مطوطات  )فهرست  يزد  وزيري  كتابخانه 
الشريواين،  حممد  يزد(:  يف  الوزيري  مكتبة 
إىل   1350( األوىل  الطبعة  طــهــران، 

1358شميس(.
عكيس  هــاي  نسخه  فهرست   -21
)فهرست  إسالمي  مــرياث  إحياء  مركز 
مطوطات مركز إحياء الرتاث اإلسالمي(: 
الــرتاث  إحياء  مركز  احلسيني،  جعفر 

اإلسالمي)1377شميس(.
هاي  نوشته  دست  فهرستواره   -22
مصطفى  إيران(:  مطوطات  إيران)فهرس 

الدرايتي، طهران)2010م(.
أحــوال  يف  الرضوية  الفوائد   -23
عباس  الشيخ  العفرية:  مذهب  علامء 
طهران  ــران،  إي ـــ(،  )ت1359هـ القّمي 

)1367شميس(.
حممد  ــريزا  امل العلامء:  قصص   -24
العلمية  املكتبة  ــ (،  )ت1302ه التنكابني 
الثانية  الطبعة:  طــهــران،  اإلسالمية، 

)1364 شميس(.
)مؤلفو  چاپي  كتب  مؤلفني   -25
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)املولود  مشار  بابا  خان  املطبوعة(:  الكتب 
نحو1297(، مطبعة رنگني ، إيران، طهران 

)1340إىل1344شميس(.
عرب:   - فاريس  الذهبي،  املعجم   -26
الدكتور حممد التونجي، دار العلم للماليني، 

بريوت، الطبعة الثانية )1980م(.
إيران  حكامي  آثار  أز  منتخبايت   -27
اإلهليني يف إيران(:  احلكامء  آثار  ) منتخبات 
طهران،  اآلشتياين،  الدين  جالل  سيد 

الطبعة: األوىل )1359هـ(.

ب- الدوريات
1- نسخه هاي خطي كتابخانه مدرسه 
علوي خوانسار )مطوطات مكتبة مدرسة 
العلوي يف خوانسار(: رضا املختاري، جملة 
آينه پژوهش )مرآة التحقيق(، السنة الرابعة، 
)1372شميس(،  والعرشون  الثاين  العدد 

إيران، قم.
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289 الفصل الرابع: يف اخلرب . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
297 الفصل اخلامس: يف خرب )إّن( وأخواهتا  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
298 الفصل السادس: يف خرب )ال( التي لنفي اجلنس .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
298  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. الفصل السابع: يف اسم )ما( و)ال( املشبهتني بـ)ليس(
299 الفصل الثامن: يف اسم )كان( و أخواهتا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

املقالة الثانية: يف املنصوبات
300 الفصل األول: يف املفعول املطلق .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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302  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ]حذف عامل املفعول املطلق[
305 الفصل الثاين: يف املفعول به .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
306 ]عامل املفعول به[ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
307  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ]حذف عامل املفعول به[
317  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . خامتة يف ترخيم املنادى
332 الفصل الثالث: يف املفعول فيه .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
335  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الفصل الرابع: يف املفعول له
337 الفصل اخلامس: يف املفعول معه .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
340 الفصل السادس: يف احلال. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
349 خامتة .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
349 الفصل السابع: يف التمييز . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
352 الفصل الثامن: يف املستثنى .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
359 الفصل التاسع: يف خرب كان وأخواهتا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
360 الفصل العارش: يف اسم )إّن( وأخواهتا.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
360 الفصل احلادي عرش: يف اسم) ال( التي لنفي اجلنس.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
362  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الفصل الثاين عرش: يف خرب )ما( و)ال( املشبهتني بـ)ليس(

املقالة الثالثة: يف املجرورات
363  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . املجرور واملضاف إليه 
375 فصٌل يف توابع االسم وأقسامها وحدودها وأحكامها .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
375 الفائدة األوىل: يف النعت .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
383  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الفائدة الثانية: يف العطف باحلرف
387  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . خاتـمة
389 الفائدة الثالثة: يف التأكيد .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
393 الفائدة الرابعة: يف البدل .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
398 الفائدة اخلامسة: يف عطف البيان .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
400 خامتة يف أحكام بعض األسامء املنفردة الالئقة بأن ُيفرد البحث عنها.. .. .. .. .. .. .. 
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400 املقصد األول: أسامء العدد .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
403 خاتـمة  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
404 املقصد الثاين: املعرفة والنكرة .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
408  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . املقصد الثالث: املذكر واملؤنث
409  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . املقصد الرابع: املثنى
414 املقصد اخلامس: يف املجموع  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
421 املقصد السادس: يف املصدر.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
424  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . املقصد السابع: يف اسم الفاعل
426  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . املقصد الثامن: يف اسم املفعول 
426  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. املقصد التاسع: يف الصفة املشبهة
428 املقصد العارش: يف اسم التفضيل .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
430  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. فائدٌة جليلٌة
432  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . املقصد احلادي عرش: يف بيان غري املنرصف وأحكامه
444 حتقيق .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

الباب الثاين: يف معرفة أحكام الفعل وأقسامه
447 املايض.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
448 املضارع  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
449  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ]عوامل النصب[
457 ]األلفاظ اجلازمة[. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
459 األمر .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
460 فصل ]يف تعدي الفعل ولزومه[ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
460 فصل يف بيان أفعال القلوب.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
461 فصل يف بيان األفعال الناقصة .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
468  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . خاتـمة
469 فصل يف بيان أفعال املقاربة .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
471 فصل يف بيان فعل التعّجب .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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474 فصل يف بيان أفعال املدح والذم .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

الباب الثالث: يف احلرف
477 النوع األول: حروف اجلر. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
489 النوع الثاين من احلروف: املشّبهة بالفعل .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
500  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. النوع الثالث: حروف العطف
501  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. النوع الرابع: حروف التنبيه
502 النوع اخلامس: حروف النداء .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
502  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. النوع السادس: حروف اإلجياب
504 النوع السابع: حروف الزيادة .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
508  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . النوع الثامن: حرف التفسري
508 النوع التاسع: حروف املصدر .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
508 النوع العارش : حروف التحضيض .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
509  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . النوع احلادي عرش : حرف التقريب
509 النوع الثاين عرش: حرفا االستفهام .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
510 النوع الثالث عرش : حروف الرشط.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
511 النوع الرابع عرش : حرف الردع .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
512 النوع اخلامس عرش: تاء التأنيث الساكنة .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
512 النوع السادس عرش : التنوين .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
513  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . النوع السابع عرش: نون التأكيد
515 اخلاتـمة .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
523 فهرس اآليات القرآنية.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
527  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. فهرس الشواهد الشعرية
529  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . فهرس األعالم
531 فهرس املصادر واملراجع .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
561 املحتويات .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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